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Sodni register

CELJE

Rg-401101
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00969 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa YUCONTA, nepremičnine
in posredovanje, d.o.o., sedež: Maribor-
ska c. 23, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5579759
Ustanovitelj: Timko, d.o.o., Maribor, Ko-

roška cesta 118, izstopil 31. 8. 1998; Tim-
co Consulting, trgovina, inženiring, storitve,
d.o.o., Maribor, Strma ulica 8, vstopil 31. 8.
1998, vložil 881.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 8. 1998.

Rg-401104
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00417 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa EDO-PROMET, trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Cinkarni-
ška 12, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5725747
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 9234

Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92712
Dejavnost igralnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 4. 1998.

Pri dejavnosti 92.712 le prirejanje po-
sebnih iger na srečo na igralnih avtomatih,
zunaj igralnic, če je registrirano za gostin-
sko dejavnost.

Rg-401106
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00048 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06919/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1359088
Firma: GRADBENIŠTVO BOŽIČNIK,

Podjetje za gradbeništvo, promet z ne-
premičninami, posredovanje dela in tu-
rizem, d.o.o.

Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO BO-
ŽIČNIK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Opekarniška ce-
sta 1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božičnik Stanko, Celje, Ope-

karniška cesta 1, vstopil 14. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božičnik Stanko, imenovan 14. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-401109
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00854 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
HMEZAD, z.o.o., Žalec, sedež: Ulica žal-
skega tabora 1, 3310 Žalec, pod vložno
št. 2/05221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5724252
Dejavnost, vpsiana 31. 3. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja

perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 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; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba pravil KZ z.o.o. z dne
18. 8. 1998.

Pri šifri dejavnosti K/74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-401108
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00855 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KOPLAST, proizvodnja
oken in vrat, d.o.o., Slovenske Konjice,
sedež: Tovarniška 2, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/03071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5511569
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Obrul Marijan, razrešen 31. 7. 1998;
direktor Bezenšek Vojko, Slovenske Konji-
ce, Vinogradna 35, imenovan 1. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401110
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00833 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LUKA, ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve, d.o.o.,
sedež: Prapreče 4, 3305 Vransko, pod
vložno št. 1/01405/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitve dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
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Matična št.: 5567050
Ustanovitelj: Krajnc Ludvik, izstopil

21. 8. 1998; Krajnc Marko, Vransko, Pra-
preče 4, vstopil 21. 8. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Ludvik, razrešen 19. 8. 1998;
direktorica Krajnc Stanislava, Vransko, Pra-
preče 4, imenovana 19. 8. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 01132
Sadjarstvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 8. 1998.

Rg-401111
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00884 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– JEKLO ŠTORE, podjetje za proizvod-
njo jekel, d.o.o., sedež: Železarska 3,
3220 Štore, pod vložno št. 1/06654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1197967
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pogačnik Vinko, razrešen 31. 8.
1998; direktor Mačkošek Marjan, Laško,
Kidričeva 2, imenovan 1. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-401112
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00971 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa AVIS, Podjetje za projekti-
ranje, gradnjo, svetovanje, d.o.o., Šmar-
je 232, Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje
232, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/05093/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega

kapitala z novimi vložki, spremembo firme in
sedeža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5723779
Firma: AVIS, projektiranje, gradnja,

svetovanje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: AVIS, d.o.o., Šmarje

pri Jelšah
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ka-

menik 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Vladimir, Šmarje

pri Jelšah, Kamenik 4, vstopil 11. 9. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja 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.;
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, 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
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Opombe:
Pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-

skih izdelkov; pri šifri J/67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri šifri K/74.12
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-401113
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00336 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TARA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Podlog 11/c, Šempe-
ter, sedež: Podlog 11/c, 3311 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/01851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5846366

Ustanovitelj: Žvegler Zvonko, izstopil
24. 12. 1998; Malgaj Herman, Petrovče,
Levec 38, vstopil 2. 7. 1998, vložil
28,530.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 24. 12. 1998.

Rg-401114
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00660 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TARA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Podlog 11/c, Šempe-
ter, sedež: Podlog 11/c, 3311 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/01851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in poslovnih deležev,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5846366
Osnovni kapital: 28,530.000 SIT
Ustanovitelj: Malgaj Herman, Petrovče,

Levec 38, vstopil 2. 7. 1998, vložil
27,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1998.

Rg-401115
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00337 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TASPO, trgovska družba,
d.o.o., sedež: Medlog 18, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi pri dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557852
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 5136 Tr-

govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in 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; 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, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 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; 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; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 24. 3. 1999.

Rg-401118
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00512 z dne 30. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INKOO, mednarodno trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Strmec
pri Vojniku, Socka 9, sedež: Socka 9,
3203 Strmec pri Vojniku, pod vložno št.
1/02623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1303775
Firma: INKOO PARTNER, mednarod-

no trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.,
Celje

Skrajšana firma: INKOO PARTNER,
d.o.o., Celje

Sedež: 3000 Celje, Cesta v Laško 23
Osnovni kapital: 2,100.000,82 SIT
Ustanovitelj: Flavio Marvin, izstop 29. 5.

1998; Horvatič Jožef, Celje, Dečkova 25/a,
vstopil 28. 8. 1990, vložil 2,100.000,82
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
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žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Prozvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 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; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 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 popravilo motor-

nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 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
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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
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Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Opombe: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J/67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-401120
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00695 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa POSVET, poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik
50, sedež: Žibernik 50, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/00849/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5310580
Firma: POSVET, poslovno svetovanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: POSVET, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Prvo-

majska 30
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

19. 6. 1998.

Rg-401123
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00647 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa STUDIO TRG, Storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Dramlje 2, 3222
Dramlje, pod vložno št. 1/00791/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve dela po-
slovnega deleža, vložkov družbenikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295319
Ustanovitelji: Batistič Bojan, Škofja vas,

Arclin 18, vstopil 17. 11. 1989, vložil
140.000 SIT, Batistič Zdenka, Dramlje,
Dramlje 2, vstopila 17. 11. 1989, vložila
70.000 SIT, in STUDIO TRG, storitve in
trgovina, d.o.o., Dramlje, Dramlje 2, vstopil
19. 6. 1998, vložil 1,334.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-401124
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00603 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MEGGLE, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Polzela, sedež:
Polzela 151, 3313 Polzela, pod vložno št.
1/03374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5550122
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 1551

Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo

pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 4. 1998.

Pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-401126
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00051 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa VIGRED, Podjetje za mar-
keting in prosti čas, d.o.o., Rimske To-
plice, Šmarjeta 17, sedež: Šmarjeta 17,
3272 Rimske Toplice, pod vložno št.
1/06746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5363608
Firma: VIGRED, Založniško medijska

hiša, d.o.o.
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Skrajšana firma: VIGRED, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Trubarjeva 3
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 6420 Tele-
komunikacije; 7440 Oglaševanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost, 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.

Rg-401127
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00131 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa L & T, podjetje za trgovino
in turizem, Šlandrova 32, Rogaška Slati-
na, sedež: Šlandrova 32, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02488/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev
dejavnosti s SKD ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5476364
Firma: TORING, inženiring in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: TORING, d.o.o.
Sedež: 3252 Rogatec, Obrtniška uli-

ca 6
Osnovni kapital: 1,616.886 SIT
Dejavnost, vpisana 26. 3. 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 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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Spermemba akta o ustanovitvi z dne
22. 4. 1998.

Opombe:
– pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-

skih izdelkov;
– pri šifri J/67.13 le dejavnost menjal-

nic in zastavljalnic.

Rg-401133
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00301 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KAMNOLOM PAKA, Pod-
jetje za pridobivanje in predelavo pe-
ska, d.o.o., Velenje, Paka b.š., sedež: Pa-
ka b.š., 3320 Velenje, pod vložno št.
1/02952/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo pri zastopniku in spremem-
bo firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5513065
Ustanovitelj: Premogovnik Velenje, d.d.,

Velenje, Partizanska 78, vstopil 19. 6.
1991, vložil 5,208.671 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
har Branko, Velenje, Sončni grič 22, razre-
šen 1. 11. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1999: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1430 Prido-
bivanje mineralov za kmetijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje.

Rg-401132
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00676 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TERGLAV, inženiring in sto-
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ritve, d.o.o., sedež: Tabor 44, 3304 Ta-
bor, pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5617294
Sedež: 3304 Tabor, Tabor 12
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

omejeno odgovornostjo z dne 1. 7. 1998.

Rg-401130
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00686 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJE, INDUSTRIJSKA
OPREMA, d.o.o., Velenje, Partizanska
12, sedež: Partizanska 12, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/05349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5735386
Firma: GORENJE INDOP, projektira-

nje, proizvodnja in trženje industrijske
opreme, d.o.o.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 6. 1998.

Rg-401136
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00217 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa CENTER ISI, center za in-
formiranje, svetovanje in izobraževanje,
d.o.o., sedež: Kozjanskega odreda 2,
3220 Štore, pod vložno št. 1/00925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnih deležev, spremembo firme, razširi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5308640
Firma: CENTER ISI, invalidsko podjet-

je, d.o.o.
Ustanovitelj: Tratnik Gorazd, Presker He-

nrik, Mernik Stanislava, Kramperšek Marta
in Glavan Slava, izstopili 26. 2. 1998;
SLOVENSKE ŽELEZARNE – VALJI, d.o.o.,
Štore, Železarska cesta 3, vstopile 26. 2.
1998, vložile 2,935.216 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-

daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 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; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.

Opomba:
– pri dejavnosti G 51.18 vse, razen far-

macevtskih izdelkov;
– pri dejavnosti K 74.60 vse, razen po-

izvedovalne dejavnosti in dejavnosti zaseb-
nih detektivov.

Rg-401138
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00319 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa DD COMERCE, inženiring,
d.o.o., Šalek 82, Velenje, sedež: Šalek
82, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5943426
Firma: DD COMERCE, trgovina, pro-

izvodnja, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DD COMERCE, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Celjska cesta 5
Osnovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelj: Drk Drago in Drk Branka,

izstopila 24. 5. 1996; Horjak Miran, Laško,
Celjska cesta 5, vstopil 24. 5. 1996, vložil
1,655.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Drk Branka, razrešena 24. 5.
1996; direktor Horjak Miran, imenovan
24. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1999: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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; 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 drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Opombe:
– pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-

skih izdelkov;

– pri šifri J/67.13 le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic;

– pri šifri K/74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti.

Rg-401139
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00968 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INTENT, posredovanje,
d.o.o., sedež: Ulica Talcev 3, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/06779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1300822
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 23
Sprememba družbene pogodbe z dne

31. 8. 1998.

Rg-401142
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00557 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LUMAR – hiše, d.o.o., Go-
milsko, sedež: Gomilsko, 3303 Gomil-
sko, pod vložno št. 1/06142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5814286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hren Bojan, Celje, Cvetlična ul. 3,
imenovan 11. 5. 1998, zastopa družbo kot
poslovodja posamično in neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 3615
Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
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7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1998.

Rg-401143
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00343 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BIROPAL, podjetje za finančno ko-
mercialne in knjigovodske storitve, Rim-
ske Toplice, Pod Kojzico 5, d.o.o., sedež:
Pod Kojzico 5, 3272 Rimske Toplice, pod
vložno št. 1/01366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov in njihovih deležev, dejavnosti ter druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5350786
Firma: BIROPAL, podjetje za finančno

komercialne in knjigovodske storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: BIROPAL, d.o.o.
Ustanovitelji: Pušnik Alojz in Pušnik Zden-

ka, vstopila 8. 1. 1990, vložila po 685.854
SIT, Pušnik Vesna, vstopila 24. 11. 1997,
vložila 152.412 SIT, vsi iz Rimskih Toplic,
Pod Kojzico 5, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1997.

Rg-401144
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00238 z dne 12. 3. 1999 pri

subjektu vpisa IBJ-INŽENIRSKI BIRO JA-
NUŠ, d.o.o., podjetje za projektiranje, in-
ženiring in izvajanje termoenergetskih
objektov in instalacij, Ul. XIV. divizije 14,
Celje, sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02283/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in firme ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5438624
Firma: IBJ-INŽENIRSKI BIRO JANUŠ,

d.o.o., podjetje za projektiranje, inženi-
ring in izvajanje termoenergetskih ob-
jektov in instalacij

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2911 Proizvodnja motor-
jev in turbin, razen za letala in motorna vozi-
la; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba:
– pri šifri K/74.12 vse, razen revizijske

dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z

dne 25. 3. 1998.

Rg-401146
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01317 z dne 19. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MLEKARNA CELEIA, mle-
karstvo in sirarstvo, d.o.o., sedež: Arja
vas 92, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/00536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150957
Člani nadzornega sveta: Šavor Jože in

Rajačič Peter, vstopila 22. 8. 1996.

Rg-401147
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00107 z dne 2. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MLEKARNA CELEIA, mle-
karstvo in sirarstvo, d.o.o., sedež: Arja
vas 92, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/00536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150957
Člana nadzornega sveta: Rajačič Peter

in Kampuš Alojz, izstopila 20. 6. 1997; Ver-
dev Branko, vstopil 20. 6. 1997 in Frelih
Leo, vstopil 2. 2. 1998.

Rg-401153
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00177 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SOTING, podjetje za stroj-
no opremo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Rogatec 71, Rogatec, sedež: Rogatec
71, 3252 Rogatec, pod vložno št.
1/03077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, firme in skrajšane firme ter se-
deža, prokurista in spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.:5520754
Firma: SOTING, podjetje za strojno

opremo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Rogaška Slatina

Skrajšana firma: SOTING, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zgor-
nje Negonje 35a

Ustanovitelj: Juršič Ivan, izstopil 6. 11.
1996, Krklec Ivan, Hum na Sutli, Klenovec
Humski 17/3, vstopil 17. 6. 1991, vložil
1,587.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Juršič Ivan, razrešen 6. 11. 1996;
prokurist Škrinjarić Davorin, Rogaška Slati-
na, Žibernik 50, imenovan 6. 11. 1996.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 28. 1. 1998.

Rg-401158
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00719 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-IZOBRAŽE-
VALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA, Ro-
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gaška Slatina, sedež: Ulica Kozjanskega
odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04348/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnice s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Škrinjarić Karla, Rogaška Slatina,
Žibernik 50, ki od 1. 9. 1998 zastopa za-
vod brez omejitev.

Rg-401161
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00580 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa IPRA, družba za usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Radeče, sedež: Njivice 7, 3310 Radeče,
pod vložno št. 1/06145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
zastopnika, dejavnosti ter akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5921210
Sedež: 1433 Radeče, Jagnjenica 8b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brilej Anton, razrešen 19. 5. 1998,
direktor Kadunc Franc, Radeče, Prnovše
9, imenovan 19. 5. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 3. 1999.

Opomba:
– pri šifri K/74.12 vse, razen revizijske

dejavnosti;
– pri štiri K/74.60 vse, razen poizvedo-

valne dejavnosti in dejavnosti zasebnih de-
tektivov.

Rg-401165
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00568 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TCC TRANSCOMMERCE,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Kosove-
lova 16, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5356300
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Krajšek Mojca, razrešena 9. 6.
1998, prokuristka Červenjak Gordana, Ve-
lenje, Jenkova 23, imenovana 9. 6. 1998.

Rg-401166
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00762 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ALEA, inženiring, d.o.o., se-
dež: Glavni trg 12, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00881/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje kapitala iz sredstev
družbe in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5296269
Osnovni kapital: 49,503.505,86 SIT
Ustanovitelja: Korošec Marija, vstopila

30. 9. 1990, vložila 33,167.348,93 SIT, in
Korošec Marjan st., vstopil 6. 1. 1994, vlo-

žil 16,336.156,93 SIT, oba iz Žalca, Ipav-
čeva 15, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 6. 1997.

Rg-401167
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00018 z dne 8. 3. 1999 pod
vložno št. 1/06925/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev samostojne-
ga podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1253174
Firma: MESNINE ŽERAK FRANC ŽE-

RAK, s.p., Rogatec 21, Rogatec
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3252 Rogatec, Rogatec 21
Ustanovitelj: Žerka Franc, Rogatec, Ro-

gatec 21, vstopil 9. 1. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov.

Pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-401178
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01108 z dne 25. 1. 1999 pod
vložno št. 1/06895/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331680
Firma: INETIS, računalniške storitve,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Matevž, Celje, Ob

železnici 6; Gajšek Krištof, Žalec, Pongrac
9/b; Leskovšek Friderik, Žalec, Stopče
5/a; Čoh Josip, Rogaška Slatina, Ulica XIV.
divizije 54, in Vrečar Andreja, Velenje, Ša-
leška cesta 2/a, vstopili 4. 11. 1998, vlo-
žili po 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Matevž, imenovan 4. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 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; 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; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri G/51-18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri J767.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri šifri K/74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-401179
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00100 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ESA, knjigovodstvo, pre-
vozništvo in gostinstvo, d.o.o., Laško,
Trubarjevo nabrežje 7, sedež: Trubarje-
vo nabrežje 7, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/03329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5557062
Firma: ESA, knjigovodstvo, prevozniš-

tvo in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ESA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Cesta na grad 41
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z

dne 24. 12. 1998.

Rg-401180
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01326 z dne 26. 1. 1999 pod
vložno št. 1/06896/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358162
Firma: D.B.S.S., strojegradnja, inženi-

ring, storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: D.B.S.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3325 Šoštanj, Ravne 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Sovič Stane, Šoštanj, Lo-
kovica 142-b, vstopil 12. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sovič Stane, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Verdenik Jože, Šo-
štanj, Lokovica 142-c, imenovana 12. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-401181
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00188 z dne 26. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KONUS INKA, d.o.o., stori-
tveno-proizvodno podjetje, Slovenske
Konjice, sedež: Mestni trg 18, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/05838/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenice, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5805422
Ustanoviteljica: Mesarič-Leskovar Polon-

ca, izstopila 18. 12. 1994, Klima Magdale-
na, Zreče, Ul. 12. okt. 23, vstopila 26. 5.
1993, vložila 2,198.802 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1998.

Rg-401182
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00107 z dne 26. 1. 1999 pri
subjektu vpisa POPCO, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Štrbenkova 1,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00913/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5317576
Sedež: 3320 Velenje, Žarova 19.

Rg-401183
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00338 z dne 26. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HANI, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Stara cesta 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, firme in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5837928
Firma: HANI, družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: HANI, d.o.o.
Ustanovitelji: Bračun Simon, izstopil

27. 3. 1998; Pušnik Dejan, Žalec, Šprajče-
va 1, Kajtna Martina, Griže, Griže 34a, in
Verdenik Milan, Šentjur, Pod gozdom 10,
vstopili 15. 3. 1994, vložili po 570.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 3. 1998.

Rg-401184
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00386 z dne 26. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PLUTON, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Sveti Lovrenc 63, sedež: Sveti
Lovrenc 63, 3312 Prebold, pod vložno
št. 1/02634/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in izbris skraj-
šane firme, spremembo sedeža ter spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5475694
Firma: PLUTON GRADNJE, d.o.o., Do-

brteša vas, b.š., Šempter v Savinjski do-
lini

Sedež: 3311 Šempeter v Savinjski do-
lini, Dobrteša vas, b.š.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 3. 1998.

Rg-401186
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00152 z dne 26. 1. 1999 pri

subjektu vpisa SKIP – LESJAK, viva club,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Tomši-
čeva 15, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/06366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5862825
Osnovni kapital: 5,380.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Mario, Petrovče,

Dobriša vas 20/d, Lesjak Klara, Griže, Gri-
že 44, vstopila 15. 7. 1994, vložila po
2,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 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
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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; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1998.

Pri šifri G/51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-401187
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01007 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa S.I.M., svetovanje, inženi-
ring in marketing, d.o.o., Trg Celjskih
knezov 6, Celje, sedež: Trg Celjskih kne-
zov 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe, fir-
me in sedeža ter povečanje osnovnega ka-
pitala družbe z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5366763
Firma: S.I.M., svetovanje, inženiring in

marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: S.I.M., d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Smrekarjeva 1
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Presečnik Bojan, Celje,

Spominska ulica 3, in Mazej Dean, Celje,
Teharska cesta 14, vstopila 14. 2. 1994,
vložila po 1,051.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1998.

Rg-401188
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01159 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HE-R-I, podjetje za pro-
izvodnjo, storitev in prodajo elektroteh-

ničnih, kovinskih in drugih izdelkov,
d.o.o., Dobletina 7a, Nazarje, sedež:
Dobletina 7/a, 3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/00841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo firme in skrajšane firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5302340
Firma: HERI, podjetje za proizvodnjo,

storitve in prodajo, d.o.o., Nazarje
Skrajšana firma: HERI, d.o.o., Nazarje
Osnovni kapital: 2,327.500 SIT
Ustanovitelj: Remic Herman, Nazarje,

Tratnikova 2, vstopil 27. 11. 1989, vložil
2,327.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 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;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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 popravilo motor-
nih koles; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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.; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pri šifri J/67.13 le dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-401189
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01327 z dne 18. 1. 1999 pri
subjektu vpisa EDA, export-import, trgov-
sko podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Celje, Sernečeva 10, sedež: Sernečeva
10, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbenikov ter povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5472121
Firma: KANDIT EDA, trgovinska d.o.o.
Skrajšana firma: KANDIT EDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 43,413.750 SIT
Ustanovitelja: Eisenbacher Andrej, Ce-

lje, Košnica pri Celju 25/h, vstopil 26. 10.
1990, vložil 11,795.000 SIT, in IPK Kan-
dit, društvo s ograničenom odgovornošću
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za proizvodnju bonbona i čokolade, Osijek,
Frankopanska 99, vstopil 15. 12. 1998,
vložil 31,618.750 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 18. 1. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-401190
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01171 z dne 11. 1. 1999 pri
subjektu vpisa AMIGA, proizvodno, trgov-
sko in posredniško podjetje, d.o.o., Pe-
šnica 9, Šentjur, sedež: Pešnica 9, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/02242/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5439876
Ustanovitelj: Križmančič Nada in Križ-

mančič Boris, izstopila 5.12. 1996; FAST,
trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
Šentjur, Pešnica 9, vstopil 5. 12. 1996, vlo-
žil 2,135.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Križmančič Boris, ki zastopa druž-
bo kot direktor neomejeno, imenovan 27. 5.
1991, in zastopnica Križmančič Nada, ki
zastopa družbo kot direktor v zunanjetrgo-
vinskem prometu neomejeno, imenovana
5. 7. 1990, oba iz Šentjurja, Pešnica 9.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1280/90 z dne 5. 12. 1990.

Rg-401191
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01164 z dne 7. 1. 1999 pod
vložno št. 1/06889/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357301
Firma: ZARJA OBLAČILA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Petrovče 115
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Scala Zarja modna kon-

fekcija, d.d., Petrovče, Petrovče 115, vsto-
pila 5. 11. 1998, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Forštner Alojz, Šmartno v Rožni Doli-
ni, Gorica pri Šmartnem 22/b, imenovan
5. 11. 1998, zastopa družbo posamično in
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-401192
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00295 z dne 8. 1. 1999 pri
subjektu vpisa POSESET, Podjetje za tr-
govino, inženiring in posredovanje,
d.o.o., sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5509327
Sedež: 3000 Celje, Vrunčeva ul. 1
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z

dne 27. 11. 1998.

Rg-401193
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01348 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa METALLES, kovinar-
stvo-mizarstvo, d.o.o., Radeče, Titova
56, sedež: Titova 56, 1433 Radeče, pod
vložno št. 1/00579/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077311
Člani nadzornega sveta: Glavan Danijel,

Vižintin Silvo in Mežnar Stanislav, izstopili
25. 4. 1997; Sajko Julijana, Stopar Mihae-
la in Ževart Milan, vstopili 25. 4. 1997.

Rg-401195
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01285 z dne 4. 1. 1999 pod št.
vložka 1/06888/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki.

Matična št.: 1358677
Firma: SINERGIJA, Razvoj, marketing

lokalnih skupnosti, posredništvo, izobra-
ževanje in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana fimra: SINERGIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizi-

je 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Černetić Lara, Ankaran, Hr-

vatinova ulica 18; Gerenčer Gizela, Planina
pri Sevnici, Planina pri Sevnici 73; Žižek
Primož, Novo mesto, Šegova ulica 4; Filipič
Leon, Celje, Slomškov trg 4, in Drakulič
Aleksander, Škofja Vas, Prekorje 54, vsto-
pili 14. 12. 1998, vložili po 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Leon, imenovan 14. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, 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; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 67.13 samo menjalni-
ce in zastavljalnice; pri šifri dejavnosti 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-401196
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00679 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa FIGARO, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Cankarjeva 1, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00508/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža s temile podatki:

Matična št.: 5073090
Ustanovitelji: Novinić Sonja in Verdelj

Barbara, izstopili 13. 6. 1997; Čuden Ivan
Rudolf, izstopil 11. 6. 1997; Pečnik Suza-
na, Pleterski Vladimira in Valte Cirila, izsto-
pile 30. 5. 1997; Skrube Verner in Žagar
Franjo, izstopila 12. 3. 1997, Rednak Zden-
ka in Palir Janez, izstopila 5. 2. 1997; Mar-
vot Ljudmila, Braslovče, Braslovče 42, vlo-
žila 704.000 SIT; Tičić Ljudmila, Velenje,
Kardeljev trg 1, vložila 2,122.000 SIT, in
Hudarin Lidija, Velenje, Foitova 6, vložila
971.000 SIT, vstopile 5. 11. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-401197
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00465 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ETIKS, podjetje za ener-
getski in tehnološki inženiring za kom-
pletacijo sistemov, d.o.o., Štore, Prožin-
ska vas 15, sedež: Prožinska vas 15,
3220 Štore, pod vložno št. 1/00800/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5305721
Firma: ETIKS, podjetje za energetski

in tehnološki inženiring za kompletacijo
sistemov, d.o.o.

Skrajšana firma: ETIKS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Po-
vršinska 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-
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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.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hadlilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 4545 Druga zaključna grad-
bena 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, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov.

Rg-401201
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01344 z dne 15. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06891/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1358847
Firma: MAJCEN RK, storitve in trgovi-

na, k.d.
Skrajšana firma: MAJCEN RK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3203 Nova Cerkev, Socka 13
Ustanovitelja: Majcen Robert, Nova Cer-

kev, Socka 13, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Rupnik Tanja, Pristava pri Me-
stinju, Zibiška vas 20, vložila 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, vstopila 28. 12.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Majcen Robert, imenovan 28. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementar.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 0112
Pridelovanje vrtin, okrasnih rastlin, semen

in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5250 Trgovna na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-401203
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01034 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BET, zasebna družba za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Celje, se-
dež: Lava 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5311870
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 2741

Proizvodnja plemenitih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 8. 1997.

Rg-401204
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01092 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa LIMAKS, zastopanje,
d.o.o., Podvin 154, Žalec, sedež: Podvin
154, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/06059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov in poslovnih deležev
ter zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5850061
Firma: LIMAKS, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LIMAKS, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 36
Ustanovitelj: Janežič Mirjam, izstopila

2. 7. 1997, Janežič Jože, Žalec, Podvin
154, vstopil 19. 4. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Janežič Mirjam, razrešena 22. 9.
1997; direktor Janežič Jože, imenovan
22. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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
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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.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1997.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-401209
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00987 z dne 28. 1. 1999 pod
vložno št. 1/06898/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214659
Firma: KO – LOVEC, Proizvodnja, sto-

ritve, prevozništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KO – LOVEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah, Zbe-

lovo 49b
Osnovni kapital: 4,676.807 SIT
Ustanovitelj: Lovec Ivan, Loče pri Poljča-

nah, Zbelovo 52, vstopil 10. 12. 1998, vložil
4,676.807 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovec Ivan, imenovan 10. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-

jo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet.

Rg-401210
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00831 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa VTIS VELETRGOVINA IN
STORITVE, d.o.o., Sp. Rečica, sedež:
Spodnja Rečica 14, 3332 Rečica ob Sa-
vinji, pod vložno št. 1/04498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenice zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, zastopnika in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5655986
Ustanoviteljica: Medved Veronika, izsto-

pila 15. 1. 1997; Kuster Pavla, Mozirje,
Hofbauerjeva ul. 8, vstopila 15. 1. 1997,
vložila 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čopar Ivan, razrešen 6. 11. 1996,
direktor Poljanšek Saša, Ljubno ob Savinji,
Okonina 49, imenovan 7. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Medved Veroni-
ka, izstopila 15. 1. 1997; Miklavc Franc,
vstopil 1. 7. 1997.

Rg-401211
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00842 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa MAT TRADE, posredništvo,
trgovina in ekonomsko svetovanje,
d.o.o., Celje, Na zelenici 7, sedež: Na
zelenici 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka zastopnice in
družbenice, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5399408
Ustanovitelji: Travner Radojka (prej Trav-

ner Panič), Celje, Na zelenici 7, vstopila
4. 2. 1997, vložila 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Travner Radojka (prej Travner Pa-
nič), imenovana 4. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 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 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
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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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 2. 1997.

Rg-401213
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00844 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa DEWETRON, d.o.o., trgovi-
na in proizvodnja elektronskih merilnih
aparatov, sedež: Bežigrajska cesta 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1197703
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Sprememba akta o ustanovitvi dne 27. 1.

1999.

Rg-401214
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00282 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HYPO LEASING CELJE,
Podjetje za financiranje, d.o.o., sedež:
Ljubljanska c. 14, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920116
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Romih Anton, Sevnica, Bohorska uli-
ca 14, imenovan 1. 3. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-401215
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01360 z dne 26. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HYPO LEASING CELJE,
Podjetje za financiranje, d.o.o., sedež:
Ljubljanska c. 14, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920116
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Terčelj-Schweitzer Robertu, ki je
bil razrešen 3. 12. 1997.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 75 z dne 16. 9.
1999, stran 4838, Srg št. 98/06259,
Rg-301941, se pri subjektu vpisa
ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL
TRADE, d.o.o., seznam ustanoviteljev pra-
vilno glasi: Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56, vložil 18,118.000 SIT; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 18,118.000 SIT; Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložila 138,230.000 SIT; Heinrihar
Vinko, Ljubljana, Šubičeva 3, vložil
2,535.000 SIT; Heinrihar Dominik, Ljublja-
na, Gosposvetska 13, vložil 2,535.000 SIT;
Heinrihar Franc, Ljubljana, Gosposvetska
13, vložil 2,578.000 SIT; Ceglar Zdenka,
Ljubljana, Preglov trg 10, vložila 156.000
SIT; Ceglar Mirjam, Ljubljana, Preglov trg
10, vložila 52.000 SIT; Ceglar Špela, Ljub-
ljana, Preglov trg 10, vložila 52.000 SIT;
Ceglar Jure, Ljubljana, Preglov trg 10, vložil
52.000 SIT; Dolinšek Humar Darja, Ljublja-
na, Kunaverjeva 14, vložila 182.000 SIT;
Petrač Leon, Ljubljana, V Murglah 67a, vlo-
žil 182.000 SIT; Petrač Anže, Ljubljana, V
Murglah 67a, vložek 18.000 SIT; Petrač
Leon, Ljubljana, Martina Krpana 36, vložil
72.000 SIT; Petrač Lea, Ljubljana, V Mur-
glah 67a, vložila 18.000 SIT; Petrač Mile-
na, Ljubljana, Martina Krpana 36, vložila
34.000 SIT; Petrač Martin, Ljubljana, V Mur-
glah 67a, vložil 18.000 SIT; Petrač Marje-
ta, Ljubljana, V Murglah 67a, vložila 62.000
SIT; Štamfl Anton, Ljubljana, Pot v Čeželj
12, vložil 208.000 SIT; Štamfl Ana, Ljublja-
na, Pot v Čeželj 12, vložila 208.000 SIT;
Štampfl Špela, Ljubljana, Pot v Čeželj 12,
vložila 52.000 SIT; Štamfl Anton, Ljubljana,
Pot v Čeželj 12, vložil 52.000 SIT; Štamfl
Aleš, Ljubljana, Pot v Čeželj 12, vložil
52.000 SIT; Orlič Branko, Mengeš, Ber-
gantova ul. 11, vložil 182.000 SIT; Orlič
Vitka, Mengeš, Bergantova ul. 11, vložila
52.000 SIT; Orlič Alan, Mengeš, Berganto-
va ul. 11, vložil 30.000 SIT; Virant Primož,
Ljubljana, Rožna dolina c. I 33, vložil
130.000 SIT; Majcen Marijan, Mengeš,
Prešernova cesta 4, vložil 208.000 SIT; Ja-
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nežič Karmen, Notranje Gorice, Pot k ču-
vajnici 3, vložila 156.000 SIT; Janežič Iz-
tok, Notranje Gorice, Pot k čuvajnici 3, vlo-
žil 156.000 SIT; Janežič Darijan, Notranje
Gorice, Pot k čuvajnici 3, vložil 52.000 SIT;
Janežič Sandra, Notranje Gorice, Pot k ču-
vajnici 3, vložila 52.000 SIT; Kavčič Hilda,
Sv. Ana v Slovenskih goricah, Zgornja Ščav-
nica 4, vložila 208.000 SIT; Šauperl Ljud-
mila, Apače, Nasova 24, vložila 156.000
SIT; Šauperl Maja, Apače, Nasova 24, vlo-
žila 52.000 SIT; Šauperl Nina, Apače, Na-
sova 24, vložila 52.000 SIT; Šauperl David,
Apače, Nasova 24, vložil 52.000 SIT; Koc-
bek Vinko, Apače, Črnci 64, vložil 130.000
SIT; Podgoršek Rudolf, Vodice, Bukovica
25a, vložil 208.000 SIT; Podgoršek Cecili-
ja, Vodice, Bukovica 25a, vložila 208.000
SIT; Uhan Anica, Kamnik, Molkova pot 19,
vložila 208.000 SIT; Likovič Darinka, Apa-
če, Žiberci 31a, vložila 130.000 SIT; Liko-
vič Zlatko, Apače, Žiberci 31a, vložil
156.000 SIT; Likovič Tanja, Apače, Žiberci
31a, vložila 52.000 SIT; Horvat Anton, Apa-
če, Vratja vas 1, vložil 182.000 SIT; Arzen-
šek Alojz, Apače, Vratja vas 1, vložil
156.000 SIT; Arzenšek Alojz, Apače, Vratja
vas 1, vložil 208.000 SIT; Arzenšek Katari-
na, Apače, Vratja vas 1, vložila 208.000
SIT; Humar Ana Marija, Ljubljana, Kvedrova
7, vložila 208.000 SIT; Senica Marija, Men-
geš, Slamnikarska 4, vložila 208.000 SIT;
Kubelj Mihaela, Vodice, Bukovica 54, vloži-
la 208.000 SIT; Rozman Marija Ana, Ljub-
ljana, Rašiška 18, vložila 208.000 SIT; Baj-
želj Janko, Ljubljana, Ulica Ž. Tonija 39a,
vložil 52.000 SIT; Bajželj Mirana, Ljubljana,
Ulica Ž. Tonija 39a, vložila 52.000 SIT; Dro-
bež Marko, Ljubljana, Glinškova ploščad
29, vložil 38.000 SIT; Drobež Maksimilijan,
Ljubljana, Linhartova c. 84, vložil 36.000
SIT; Oblak Stanislava, Kranj, Šišensko na-
selje 44, vložila 208.000 SIT; Cejan Samo,
Kranjska Gora, Čičare 13, vložil 66.000
SIT; Poličar Branko, Preddvor, Belska ce-
sta 34, vložil 46.000 SIT; Orel Nataša, Krš-
ka vas 15, vložila 116.000 SIT; Janežič
Slavka, Domžale, Prešernova 8, vložila
64.000 SIT; Janežič Vinko Marjan, Domža-
le, Prešernova 8, vložil 52.000 SIT; Janežič
Aleš, Domžale, Prešernova 8, vložil 30.000
SIT; Janežič Marija, Domžale, Prešernova
8, vložila 62.000 SIT in Zaletelj Alojzija,
Mengeš, Murnova ulica 24, vložila 208.000
SIT - vstopili 27. 10. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-301647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01456 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. na podlagi
lastninskega preoblikovanja podjetja Komu-
nalno stanovanjsko podjetje Domžale, p.o.
(1/08484/00), s temile podatki:

Matična št.: 1126326
Firma: GRADBENO STANOVANJSKO

PODJETJE GRASTO, d.o.o.
Skrajšana firma: GRASTO, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ulica Matije

Tomca 4

Osnovni kapital: 80,850.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
8,080.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
8,080.000 SIT; Slovenska razvoja družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
38,820.000 SIT; Andrejka Roman, Domža-
le, Količevo 6, vložil 370.000 SIT; Androvič
Cane, Radomlje, Partizanska ulica 6, Noži-
ce, vložil 280.000 SIT; Armeni Franc, Dom-
žale, Ulica Simona Jenka 11, vložil 180.000
SIT; Bergant Franc, Dol pri Ljubljani, Seno-
žeti 50, vložil 270.000 SIT; Burnik Vida,
Mengeš, Prešernova 3, vložila 320.000
SIT; Cerar Franci, Dob, Stritarjeva 8, vložil
240.000 SIT; Cerar Ivo, Moravče, Goričica
pri Moravčah 1, vložil 270.000 SIT; Cerar
Slavko, Domžale, Ljubljanska cesta 8, vložil
280.000 SIT; Drešar Vida, Komenda, Na-
sovče 19, vložila 270.000 SIT; Drnovšek
Martin, Domžale, Ljubljanska cesta 72, vlo-
žil 330.000 SIT; Duhovnik Jožef, Ljubljana,
Rovšnikova ulica 6, vložil 360.000 SIT; Filo
Magdalena, Domžale, Lobodva 8, vložila
280.000 SIT; Florjančič Milan, Blagovica,
Podsmrečje 6, vložil 330.000 SIT; Fugger
Jože, Domžale, Pot na Pridavko 10, vložil
320.000 SIT; Gerčar Blaž, Radomlje, Rova
17, vložil 180.000 SIT; Glas Stanka, Dom-
žale, Simona Jenka 12, vložila 330.000
SIT; Gorjup Andrej, Moravče, Vegova 30,
vložil 230.000 SIT; Grmek Stane, Domža-
le, Mačkovci 38, vložil 320.000 SIT; Guna
Karolina, Mengeš, Kolodvorska 9, vložila
370.000 SIT; Hiti Boris, Dob, Ljubljanska
c. 27, vložil 280.000 SIT; Hribar Franc,
Domžale, Ahčinova 17, vložil 240.000 SIT;
Hribar Igor, Domžale, Ahčinova 17, vložil
190.000 SIT; Hukič Sulejman, Kamnik, Križ
74 c, vložil 360.000 SIT; Jakupovič Sead,
Domžale, Ljubljanska cesta 80, vložil
280.000 SIT; Jamšek Andrej, Moravče,
Imenje 14, vložil 270.000 SIT; Janežič Ja-
nez, Domžale, Gregorčičeva 28, vložil
330.000 SIT; Jaušovec Jože, Domžale, Ipa-
va 12, Ihan, vložil 320.000 SIT; Jačimovič
Petar Kamnik, Bakovnik 5 c, vložil 370.000
SIT; Jeraj Brane, Domžale, Umekova 4, vlo-
žil 280.000 SIT; Jeras Jože, Lukovica, Imo-
vica 21, vložil 330.000 SIT; Kaltenekar Gre-
gorin Irma, Domžale, Sejmiška 37, vložila
140.000 SIT; Klješčik Matej, Domžale, Uli-
ca Matije Tomca 2, vložil 240.000 SIT; Kos
Marjan, Dob, Zlog pod Sv. Trojico 3, vložil
240.000 SIT; Letnar Tanja, Radomlje, Bol-
kova 55, Homec, vložila 270.000 SIT; Lu-
kežič Marjan, Dol pri Ljubljani, Beričevo
35A, vložil 320.000 SIT; Makovec Zofija,
Domžale, Srednje Jarše 17A, vložila
280.000 SIT; Masle Andrej, Ljubljana, Ižan-
ska 99, vložil 190.000 SIT; Milanovič Anđel-
ko, Domžale, Ulica Matije Tomca 2, vložil
280.000 SIT; Orgič Marjeta, Dob, Ljubljan-
ska 11, vložila 280.000 SIT; Orkič Marija,
Domžale, Podrečje 1B, vložila 330.000
SIT; Osolnik Milan, Domžale, Jelovškova 8,
Sp. Jarše, vložil 330.000 SIT; Perne Ja-
nez, Mengeš, Mengeška 29, Trzin, vložil
230.000 SIT; Pestotnik Peter, Lukovica,
Koreno 2, vložil 270.000 SIT; Peterka Bo-
jan, Domžale, Prelog 11, vložil 280.000
SIT; Pevec Albin, Lukovica, Spodnje Loke
29, vložil 320.000 SIT; Pevec Karmen,

Domžale, Staretova 6, vložila 280.000 SIT;
Pirc Gorenc Anita, Mengeš, Ulica Pod goz-
dom 3, Trzin, vložila 280.000 SIT; Pogačar
Anton, Blagovica, Mali Jelnik 14, vložil
280.000 SIT; Pogačar Milan, Lukovica, Tr-
novče 8, vložil 280.000 SIT; Praprotnik An-
ton, Domžale, Goričica pri Ihanu 19A, vložil
320.000 SIT; Prešeren Majda, Radomlje,
Bolkova 11A, Homec, vložila 280.000 SIT;
Ravnikar Janez, Blagovica, Mali Jelnik 5,
vložil 240.000 SIT; Repanšek Marjan, Men-
geš, Mušičeva 41, Loka pri Mengšu, vložil
330.000 SIT; Repnik Janez, Radomlje, Bol-
kova 60A, Homec, vložil 330.000 SIT; Ri-
bič Jože, Kresnice, Hrib nad Ribčami 6,
vložil 270.000 SIT; Roglič Sandi, Moravče,
Pretrž 2, vložil 230.000 SIT, Sambol Silvije,
Lukovica, Zg. Prapreče 13, vložil 330.000
SIT; Slanovič Danilo, Dob, Krtina 28, vložil
280.000 SIT; Slapnik Viktor, Radomlje, Škr-
jančevo 15A, vložil 360.000 SIT; Smrekar
Matjaž, Mengeš, Levčeva 14, vložil
270.000 SIT; Sojer Andrej, Domžale, Lipo-
va 12, Ihan, vložil 190.000 SIT; Svetlin Vla-
dimir, Domžale, Krožna pot 23, vložil
330.000 SIT; Šalej Darko, Kamnik, Klavči-
čeva 7, vložil 320.000 SIT; Škofic Marija,
Domžale, Ljubljanska 76A, vložila 140.000
SIT; Štiftar Greta, Mengeš, Zupanova 1, vlo-
žila 370.000 SIT; Švigelj Alojzija, Kamnik,
Ulica Matije Blejca 6, vložila 180.000 SIT;
Tomič Marko, Domžale, Ljubljanska c. 38,
vložil 330.000 SIT; Tratar Marija, Mengeš,
Topole 30, vložila 330.000 SIT, Tušar Kr-
stič Branimira, Mengeš, Levčeva 16, vložila
270.000 SIT; Ulčakar Stane, Moravče, Za-
log pri Moravčah 6A, vložil 330.000 SIT;
Urankar Jože, Dob, Vegova 3, vložil
320.000 SIT; Vanjek Alojz, Domžale, Ljub-
ljanska 89,. vložil 320.000 SIT; Vavtar To-
mo, Domžale, Bernikova 4, vložil 370.000
SIT; Voler Aleksander, Mengeš, Levčeva
17, vložil 280.000 SIT; Vrhovnik Rozalija,
Mengeš, Maistrova 15, vložila 280.000 SIT;
Zadravec Mijo, Ljubljana-Polje, Novo polje
C IV št. 60, vložil 360.000 SIT; Zajc Alojzija
Lukovica, Vrba 17, vložila 280.000 SIT; Za-
ložnik Ivan, Domžale, Groblje 2, Rodica,
vložil 320.000 SIT; Zalokar Jože, Domžale,
Fajfarjeva 7, vložil 360.000 SIT; Zalokar
Marjan, Domžale, Jarška c. 31, Sp. Jarše,
vložil 330.000 SIT; Zupan Alojz, Kamnik,
Tunjiška 2B, vložil 240.000 SIT; Žnidaršič
Maks, Mengeš, Ul. Kamniškega bataljona
12, Trzin, vložil 360.000 SIT; Belcijan
Franc, Lukovica, Vrba 18, vložil 360.000
SIT; Rahne Ivana, Domžale, Študljanska 77,
vložila 370.000 SIT; Rahne Franc, Domža-
le, Študljanska 77, vložil 360.000 SIT; Žga-
nec Ilija, Moravče, Češnjice pri Moravčah
13, vložil 370.000 SIT; Burica Olga, Ljub-
ljana, Šmartinska 199, vložila 80.000 SIT,
Dimec Cvetka, Mengeš, Na ulicah 6A, Loka
pri Mengšu, vložila 70.000 SIT; Hrženjak
Ljudevit, Domžale, Ljubljanska 90, vložil
50.000 SIT; Kočevar Darko, Domžale, Ljub-
ljanska c. 87, vložil 60.000 SIT; Mejak Ja-
nez, Domžale, Študljanska 46A, vložil
70.000 SIT; Orehek Marko, Dob, Gorjuša
13A, vložil 20.000 SIT; Sočak Janez, Men-
geš, Mengeška 16, Trzin, vložil 80.000 SIT;
Stražar Marjeta, Domžale, Pot za Bistrico
16, Zaboršt, vložila 60.000 SIT; Štrukelj
Ivan, Šentjur pri Celju, Planica 1, Halobje,
vložil 60.000 SIT; Abe Janez, Mengeš,
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Mengeška c. 32, Trzin, vložil 20.000 SIT;
Babič Franc, Dol pri Ljubljani, Pšata 84,
vložil 30.000 SIT; Vode Ivanka, Dol pri Ljub-
ljani, Osredke 45, vložila 60.000 SIT; –
vstopili 22. 1. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Duhovnik Jožef, imenovan 22. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7525 Zaščita in reševanje
pri požarih in nesrečah; 9304 Pogrebne
storitve.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi lastninske-
ga preoblikovanja podjetja Komunalno sta-
novanjsko podjetje Domžale, p.o., Ljube
Šercerja 4, Domžale (1/08484/00).

Rg-302019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00175 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/31512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363468
Firma: DIMNIKCOBAU, nepremičnine

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DIMNIKCOBAU, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dimnik Božo, Ljubljana,

Prešernova 9, vložil 1,890.000 SIT, in Po-
točnik Draga, Ljubljana, Primožičeva 30,
vložila 210.000 SIT – vstopila 6. 1. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dimnik Diana, Ljubljana, Pot na
Golovec 10, imenovana 6. 1. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
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Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
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; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9120 Dejavnost
sindikatov; 9131 Dejavnost verskih organi-
zacij; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-

nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-302020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00176 z dne 10. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31532/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363476
Firma: GORIŠEK, turizem in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GORIŠEK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podsmreka 7,

Dobrova
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gorišek Vanja, Ljubljana,

Mrharjeva ulica 15, vstopil 30. 12. 1998,
vložil 2.100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorišek Vanja, imenovan 30. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
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nost cvetličarn; 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-302022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00188 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GEAS, d.o.o., Podjetje za inženi-
ring in svetovanje v gradbeni dejavno-
sti, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 36,
sedež: Ulica bratov Učakar 36, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deležev, zastopnika in na-
ziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5302919
Ustanovitelja: Krašovec Branko, Horjul,

Vrzdenec 48b, in Železnik Iztok, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 36, vstopila 12. 12.
1989, vložila po 750.783,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Rems Roman, izstopil
31. 12. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nik Rems Roman, razrešen 31. 12. 1998;
Železnik Iztok, razrešen 1. 1. 1999 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, in zastopnik
Krašovec Branko, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-302023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00211 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31547/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363522
Firma: MAREŠIĆ IN PARTNER, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MAREŠIČ IN PART-

NER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanovitelja: Marešić Slavko, Reka, Mi-

nakovo 31, in Masatović Predrag, Ljublja-
na, Križevniška 7, vstopila 12. 1. 1999, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Marešić Slavko in Masatović Pre-
drag, imenovana 12. 1. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 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; 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; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
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nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-302025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00366 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GRINI, družba za upravljanje in
vzdrževanje hiš in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Štembalova 15, sedež: Štem-
balova 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
18335/94 – uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, naslova,
ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5808316
Firma: GRINI, GRECS & CO, družba za

knjigovodske in računovodske storitve
ter finančno in davčno svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: GRINI GRECS & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Posavske-
ga 18

Ustanovitelji: Grecs Henrik, izstopil 2. 2.
1999; Grecs Ukmar Irena, ki odgovarja s
svojim premoženjem, in Grecs Rok, ki je
vložil 100.000 SIT, in odgovarja s svojim
premoženjem, oba iz Ljubljane, Posavske-
ga 18, vstopila 2. 2. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grecs Henrik, razrešen 11. 12.
1998; direktorja Grecs Ukmar Irena in
Grecs Rok, imenovana 11. 12. 1998, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 01131
Vinogradništvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5170 Druga trgovina na debelo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-302027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00395 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KROG, studio za arhitekturo in gra-
fično oblikovanje, d.o.o., sedež: Krakov-
ski nasip 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03748/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deležev in pogodbe o ustanovitvi
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5840210

Firma: KROG, studio za arhitekturo in
grafično oblikovanje, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Berk Edi, Ljubljana, Tabor

4, in Mlakar Andrej, Ljubljana, Streliška 5,
vstopila 1. 12. 1989, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 1. 1999.

Rg-302028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00565 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PROSO, Podjetje za trženje, pro-
jektiranje in izvajanje del iz elektronike
in informatike, d.o.o., Brezovica, sedež:
Na vasi 15, Dragomer 1351 Brezovica,
pod vložno št. 1/11836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, deleža in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1365983
Osnovni kapital: 2,165.303,40 SIT
Ustanovitelj: Petrič Igor, Brezovica pri

Ljubljani, Na vasi 15, Dragomer, vstopil
18. 2. 1991, vložil 2,165.303,40 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zajc Irena, Ljubljana, Vodnikova ce-
sta 175, imenovana 29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih 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; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje 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; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-302030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04027 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa DURAČAK, Gradbeništvo, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Grosuplje, Perovo
43, sedež: Perovo 43, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/10826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5467675
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 2030

Stavbno mizarstvo; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
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6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-302032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02750 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kranju, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, deleža, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5818249
Firma: TRIART, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polanškova

ulica 3
Osnovni kapital: 1,510.224 SIT
Ustanovitelj: Furlan Dušan in Podgore-

lec Alojz, izstopila 5. 5. 1998; Podgorelec
Goran, Ljubljana, Polanškova ulica 3, vsto-
pil 10. 5. 1994, vložil 1,510.224 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgorelec Alojz in zastopnik Furlan
Dušan, razrešena 5. 5. 1998; Podgorelec
Goran, Ljubljana, Polanškova ulica 3, razre-
šen 5. 5. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vlož-
no številko 1/4931/00.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 5. 5. 1998.

Rg-302033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06462 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31281/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339451
Firma: DOMAS – KONT, družba za sve-

tovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOMAS – KONT,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. XIII/5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gaspari Gregori, Ljublja-

na, Rožna dolina, C. XIII/5, in Frece Dragi-
ca, Mežica, Fužinska pot 8, vstopila 10. 11.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gaspari Gregori in zastopnica Frece
Dragica, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 10. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 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; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno 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; 5274
Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 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; 6322 Druge pomožne de-
javnosti 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); 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-302034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00125 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BIRO 2000, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Litija, sedež: Gubčeva
1, 1270 Litija, pod vložno št. 1/16967/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5618754
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 10. 1998.

Rg-302035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06109 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31303/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331361
Firma: PEKARNA HROVAT, pekarstvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKARNA HROVAT,

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

govornostjo
Sedež:  1218  Komenda,  Kranjska

pot 3
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanoviteljica: Hrovat Bernarda, Ko-

menda, Kranjska pot 3, vstopila 19. 10.
1998, vložila 3,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hrovat Bernarda in prokurist Ke-
šnar Vilko, Stahovica, Krivčevo 7a, imeno-
vana 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-302036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06073 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa STOP, Slovenska potovalna agen-
cija, d.o.o., sedež: Slovenska 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03860/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5101972
Ustanovitelj: Mežnarič Marija Valerija, Šti-

glic Friderika, Jamnik Alenka, Avsec Marija
in Flisek Nada, izstopili 21. 8. 1998; Napo-
koj Miran, Ljubljana, Kosovelova 15, vstopil
31. 1. 1994, vložil 6,445.111 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-302037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04070 z dne 9. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31314/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kranju, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5742544
Firma: GENDER, proizvodnja, marke-

ting in consulting, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: GENDER, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Komandanta

Staneta 38
Osnovni kapital: 48,561.141,50 SIT
Ustanovitelj: GENDER HANDELS

GMBH, Avstrija, Dunaj, Gudrunstrasse 90,
vstopil 4. 12. 1997, vložil 48,561.141,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zurunić Simo, Ljubljana, Trnovski pri-
stan 8, imenovan 12. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 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; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega

orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 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; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke 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; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
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.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vlož-
no številko 1/5493/00 s firmo: GENDER,
proizvodnja, marketing in consulting Radov-
ljica, d.o.o., skrajšana firma: GENDER, Ra-
dovljica, d.o.o.

Rg-302038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06075 z dne 7. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINARSTVO, Splošno ko-
vinarstvo in ključavničarstvo, d.o.o., Ko-
čevje, Reška c. 13, sedež: Reška c. 13,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/09566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5434475
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vidič Darko, Kočevje, Brš-

ljanova pot 4, vstopil 9. 12. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krese Teofil, izstopil 23. 10. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Krese Teofilu, ki je bil razrešen
23. 10. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 10. 1998.

Rg-302039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06120 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BMB ELEKTRONIC, razvoj, projek-
tiranje in proizvodnja komunikacijskih
naprav, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nove Fu-
žine 26, 1110 Ljubljana, pod vložno št.
1/28616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5966728
Firma: BMB ELECTRONIC, razvoj, pro-

jektiranje in proizvodnja komunikacij-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BMB ELECTRONIC,
d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Čerpnjak Bela, Ljubljana,
Osenjakova ulica 14, vstopil 6. 9. 1996,
vložil 1,501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dovč Miran, Šijanec Boris, Kolar
Ferdo in Škoda Franc, izstopili 9. 10. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Dovč Miranu, ki je bil razrešen
9. 10. 1998.
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Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 10. 1998.

Rg-302040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06074 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa CYCLE PROJECT, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28645/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5985447
Ustanovitelja: Bertin Dario in Michiante

Emanuele, izstopila 23. 10. 1998; Anžič
Branka, vstopila 18. 11. 1996, vložila
765.000 SIT, in Anžič Mihael, vstopil 8. 5.
1998, vložil 735.000 SIT, oba iz Ljubljane
Polja, Novo Polje, Cesta III/23, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristoma Bertin Dariu in Michiante Ema-
nuelu, ki sta bila razrešena 23. 10. 1998.

Rg-302042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06176 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa FINALIS, storitve in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rjava cesta 2b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1278118
Ustanovitelji: Đukić Mirko, Ljubljana, Rja-

va cesta 2b, vstopil 23. 2. 1998, vložil
510.000 SIT, Savić Vinko, Staza, Staza bb,
vstopil 23. 2. 1998, vložil 495.000 SIT, in
Savić Jelenko, Staza, Kotor Varoš, Staza
bb, vstopil 28. 10. 1998, vložil 495.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Savić Jelenko, imenovan 28. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 45210
Splošna gradbena dela; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina 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; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina

na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi 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; 52440 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1998.

Rg-302044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01118 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa CATERING, podjetje za go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Avčinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25855/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5859263
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31.

Rg-302046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06866 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa HAAJ, družba za mednarodno

trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Hrušovska 42a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523818
Ustanovitelji: Haznadar Zlatko, Rijeka,

Škurinjskih žrtava 24, vstopil 21. 10. 1991,
vložil 1,566.716,70 SIT, Haznadar Džemal,
Osijek, Umaška 4, vstopil 15. 7. 1996, vlo-
žil 2,238.166,60 SIT, in Haznadar Olga,
Banja Luka, Sestara i brače Kapor 28, vsto-
pila 15. 7. 1996, vložila 661.450,10 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Haznadar Zlatko, ki zastopa družbo
kot pomočnik direktorja, ter Haznadar Dže-
mal in Haznadar Olga, ki zastopata družbo
kot namestnika direktorja, imenovani
30. 10. 1998.

Rg-302047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06825 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353373
Firma: ŽEJNIĆ & CO., storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽEJNIĆ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Ustanovitelja: Zejnić Amir, Vrhnika, Ro-

bova 31a, in Zejnić Dragana, Ljubljana, Pod-
milščakova ulica 44, vstopila 1. 12. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zejnić Amir in Zejnić Dragana, ime-
novana 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 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; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
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
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(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 pla-
čilo ali po pogodbi; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-302048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07087 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BARBARELLA, podjetje za stori-
tve in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, se-

dež: Izletniška 5, 1231 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11390/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5473268
Firma: BARBARELLA, družba za ra-

čunovodske in knjigovodske storitve,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1231 Ljubljana, Slovenčeva 15
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Bedenk Marjana, izstopila

10. 12. 1998; Kunaver Samo, Ljubljana,
Grintovška 24, vstopil 10. 12. 1998, vložil
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Marjana, razrešena
10. 12. 1998; direktor Kunaver Samo, ime-
novan 10. 12. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 12. 1998.

Rg-302051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06844 z dne 14. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MCCAIN FOODS, prehrambeni izdel-
ki, d.o.o., sedež: Veselova ulica 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5985846
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Sela-

nov trg 5

Rg-302055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06832 z dne 18. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31365/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331809
Firma: TSC LABA, Podjetje za storitve

in trgovino, Tehnični servisni center,
d.o.o., Litija, Ponoviška 11b

Skrajšana firma: TSC LABA, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Ponoviška 11b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Laba Boštjan, Litija, Pono-

viška 11a, vstopil 18. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Laba Boštjan in zastopnik Laba Ro-
man, oba iz Litije, Panoviška 11a, imenova-
na 18. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 0125
Reja drugih živali; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 5250 Tr-

govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 62200
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 7525 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 75251
Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne
zaščite; 75252 Poklicno in prostovoljno ga-
silstvo; 75253 Druge oblike zaščite in reše-
vanja; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-302056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06847 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa FELINA, produkcija tržnih komu-
nikacij, d.o.o., sedež: Smrekarjeva
ul. 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5874041
Ustanoviteljica: Kline Mihael, izstopil

23. 12. 1996; FELINA, d.o.o., Ljubljana,
Smrekarjeva ul. 21, vstopila 23. 12. 1996,
vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-302058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06865 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
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tu vpisa AGROS, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Sp. Blato 1a, Grosuplje, sedež:
Sp. Blato 1a, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/08545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, naslova ustanovite-
ljev in naslova zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5441242
Firma: AGROS, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Praproče pri Grosupljem 1, Gro-
suplje

Skrajšana firma: AGROS, d.o.o., Pra-
proče pri Grosupljem 1, Grosuplje

Sedež: 1290 Grosuplje, Praproče pri
Grosupljem 1

Ustanovitelja: Perme Marija in Perme An-
ton, oba iz Grosuplja, Praproče pri Grosup-
ljem 1, vstopila 3. 9. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perme Marija, imenovana 3. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-302062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06145 z dne 28. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BRISTOL MYERS SQUIBB, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Žu-
pančičeva 7, Ljubljana, sedež: Županči-
čeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5931509
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Babič Antonič Doris, razrešena
19. 10. 1998; direktor Vrhovec David, Ljub-
ljana, Rožna dolina IX/33, imenovan
19. 10. 1998.

Rg-302064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06822 z dne 28. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOBAČNA GROSIST, d.o.o., To-
bačna ulica 5, Ljubljana, sedež: Tobač-
na ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5462959
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tršan Peter, razrešen 1. 12. 1998;
direktorica Dolgoš Zdenka, Grosuplje, Ple-
šivica pri Žalni 30, imenovana 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 10. 1998.

Rg-302065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06819 z dne 28. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEMA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Dolenjska 258, Škoflji-
ca, sedež: Dolenjska 258, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/02886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5313988

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Cimerman Silvestra, Lavrica, Škof-
ljica, Dolenjska c. 256, imenovana 27. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen
sedeženega; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih 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;
71401 Izposojanje športne opreme; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.

Rg-302066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06079 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PEROZ, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Dunajska 106, 1113 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20876/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5699126
Osnovni kapital: 6,940.625,10 SIT
Ustanovitelja: Perko Jožef in Rozman

Perko Dušanka, oba iz Ljubljane, Dergo-
maška 81, vstopila 25. 12. 1992, vložila
po 3,470.312,55 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1998.

Rg-302067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06851 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa G LES, d.o.o., podjetje za trgovino,
storitve in inženiring, Ljubljana, sedež:
Barjanska 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24461/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5794293
Osnovni kapital: 3,318.000 SIT
Ustanovitelj: Gržinič Zoran, Ljubljana,

Barjanska 14, vstopil 2. 6. 1993, vložil
3,318.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 11. 1998.

Rg-302068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05512 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RONE, d.o.o., Ljubljana, posredniš-
tvo in storitve, Pot v dolino 44a, Ljublja-
na, sedež: Pot v dolino 44a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29340/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1191926
Ustanovitelja: Lavrič Irena, vstopila 5. 3.

1997, vložila 225.000 SIT, in Lavrič Ro-
bert, vstopil 27. 5. 1998, vložil 1,275.000
SIT, oba iz Ljubljane, Pot v dolino 44a, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 5. 1998.

Rg-302070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06130 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/31406/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338919
Firma: URAL, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: URAL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Menardova

ulica 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Uroš, Ljubljana,

Moškričeva ulica 28, vstopil 21. 10. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Uroš, imenovan 21. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
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vina 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.

Rg-302071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06929 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ABK, marketing, inženiring, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Zaloška c. 40, se-
dež: Zaloška c. 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23762/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in dejavnosti, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5781230
Firma: ABK, marketing, inženiring, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: ABK, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1596 Proizvodnja piva; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, 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;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo 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
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 11. 1998.

Rg-302072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01106 z dne 29. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MKS, elektronski sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Rožna dolina, C.
XVII/22b, sedež: Rožna dolina, C.
XVII/22b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, naslova zastopnika in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5308194
Firma: MKS, elektronski sistemi,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Kogovšek Miran, izstopil

5. 2. 1998; Rudel Drago, Ravne na Ko-
roškem, Kotlje 191, vstopil 14. 3. 1990,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rudel Drago, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 51140 Po-
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sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
64200 Telekomunikacije; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila 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; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 2. 1998.

Rg-302073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06824 z dne 10. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353420
Firma: PAVAČIČ & BELENTIN, Podjet-

je za gostinsko dejavnost, d.n.o., Ljub-
ljana, Celovška 269

Skrajšana firma: PAVAČIČ & BELEN-
TIN, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 269
Ustanovitelja: Pavačič Aleksander, Ljub-

ljana, Celovška 269, in Belentin Robert,
Mengeš, Prelovškova 17, vstopila 30. 11.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavačič Aleksander, imenovan
30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje

pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-302076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05610 z dne 31. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABANČNA BORZNO POSREDNI-
ŠKA HIŠA, podjetje za trgovanje z vred-
nostnimi papirji, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska 50, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
ABANKA, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
58 (1/2828/00), s temile podatki:

Matična št.: 5591023
Pripojitev k družbi ABANKA, d.d., Ljub-

ljana, Slovenska cesta 58, št. reg.
vl. 1/2828/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 1. 7. 1998. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-302077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05612 z dne 31. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe
ABANČNA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA,
d.d., Ljubljana, Slovenska 50
/1/16951/00), s temile podatki:

Matična št.: 5026024
Pripojitev družbe ABANČNA BORZNO

POSREDNIŠKA HIŠA d.d., Ljubljana, Slo-
venska 50, št. reg. vl. 1/16951/00, na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 1. 7. 1998.

Rg-302078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07430 z dne 30. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARSHA, podjetje za svetova-
nje, posredovanje, izdajateljstvo in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5396735
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zorn

Gorazd, Ljubljana, Gubčeve brigade 65,
razrešen 16. 12. 1998 kot direktor in ime-
novan za zastopnika, in direktorica Soss
Metka, Ljubljana, Rutarjeva 5, imenovana
16. 12. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.

Rg-302079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00378 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TOPP, Podjetje za transport, odkup,
proizvodnjo in prodajo na debelo, d.o.o.,
Šentvid pri Stični 152, sedež: Šentvid pri
Stični 152, 1296 Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/03545/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306167

Firma: TOPP, Podjetje za transport,
odkup, proizvodnjo in prodajo na debe-
lo, d.o.o.

Skrajšana firma: TOPP, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kenda Jože, razrešen 12. 1. 1999;
direktor Kenda Samo, Šentvid pri Stični
152, imenovan 12. 1. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15870 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 24630 Proizvodnja eterič-
nih olj; 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 drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 73310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74820 Pakiranje.

Rg-302081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07495 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
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vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvodnja
kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Papir-
niška 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5033691
Ustanovitelj: RENO DE MEDICI S.P.A.,

Milano, Italija, Via dei Bossi 4, izstopil
28. 12. 1998; KARTON DEISSWIL AG,
Deisswil bei Stettlen, vstopil 28. 12. 1998,
vložil 1.723,321.712,32 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-302085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06535 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 35b, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/28771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5980968
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo, Ljubljana, Dunajska 156,
vstopil 22. 5. 1996, vložil 1,800.000 SIT,
ter Studio Moderna, d.o.o., Zagorje, Cesta
9. avgusta 4, vložil 1,000.000 SIT, Ultra
d.o.o., Zagorje, Cesta Otona Župančiča
23a, vložila 1,000.000 SIT, Svea, d.o.o.,
Zagorje, Cesta 20. julija 23, vložila
1,000.000 SIT, ETI ELEKTROELEMENT,
d.d., Izlake, Obrezija 5, vložil 1,000.000
SIT, Banka Zasavje, d.d., Bančna skupina
NLB, Trbovlje, Trg revolucije 25c, vložila
500.000 SIT, Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje, Grajska 2, vložil 1,000.000
SIT, Steklarna Hrastnik, d.d., Hrastnik, Ce-
sta 1. maja 14, vložil 1,000.000 SIT, in
Metalles, d.o.o., Radeče, Titova ulica 56,
vložil 500.000 SIT – vstopili 5. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.

Rg-302086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00075 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TELEKOM SLOVENIJE, d.d., sedež:
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Člani nadzornega sveta: Hadalin Boris in

Kastelic Anton, izstopila 18. 12. 1998; Škof
Matija, dr., Logar Metod, Kovačič Miloš in
Bergoč Ivan, izstopil in ponovno vstopil
22. 12. 1998, Sever Jaka, vstopil 22. 12.
1998, in Sparavec Branko, vstopil 18. 12.
1998.

Sprememba statuta z dne 22. 12. 1998.

Rg-302089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18195 z dne 3. 2. 1999 pod št. vložka
1/31524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Kranju, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-

pitala in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5866766
Firma: DM PACK, Proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trg fran-
coske revolucije 7

Skrajšana firma: DM PACK, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Koželj Milan, izstopil

29. 8. 1994; Šega Dejana, Ljubljana, Trg
francoske revolucije 7, vložila 900.000 SIT,
in Gassner Monika, Kaprun, Avstrija, Ka-
prun št. 419, vložila 600.000 SIT – vstopila
25. 9. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koželj Milan, razrešen 29. 8. 1994;
direktorica Šega Dejana, imenovana 25. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju s firmo
KOMI, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Škofja Loka, Podlubnik
156, Škofja Loka, pod vložno številko
1/03589/00.

Rg-302090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00045 z dne 3. 2. 1999 pod št. vložka
1/31045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o.s temile podatki:

Matična št.: 1319221
Firma: ATLAS RENT, d.o.o., Družba za

dajanje v najem, servisiranje ter prodajo
gradbene in rudarske opreme

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 14
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelji: CONTEX HANDELS

GMBH, Graz, Austrija, Keplerstrasse 105,

vložil 13,750.000 SIT, MINERVO, Podjetje
za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in
opremo, d.d., Ljubljana, Dimičeva 14, vložil
8,750.000 SIT, in RGS, Rudarstvo-gradbe-
ništvo-sanacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva
16, vložil 2,500.000 SIT – vstopili 11. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lajevec Valentin, Ljubljana, Glavarje-
va ulica 47, imenovan 16. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 63120
Skladiščenje; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-302092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07063 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LPK, Lončarsko podjetje, Komen-
da, d.o.o., sedež: Mlaka 4, 1218 Komen-
da, pod vložno št. 1/00630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5066395
Ustanoviteljica: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstopil 3. 6. 1997, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., in Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja RS, izstopila
14. 10. 1997; TERA RD, d.o.o., Komen-
da, Ljubljana, Mlaka 4, vstopila 14. 10.
1997, vložila 7,060.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-302094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07018 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ZDU, Združenje družb za upravlja-
nje investicijskih skladov – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Čopova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5872324
Ustanovitelj: FINGOREN, d.d., Velenje,

Prešernova 8, je izstopil 30. 9. 1998.

Rg-302095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04894 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/31515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1313738
Firma: KRS – ŠTEPANJSKO NASELJE,

zavod za telekomunikacije
Skrajšana firma: KRS Štepanjsko na-

selje
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 38
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Ustanovitelj: Kuhar Rado, Radovljica, Ko-
sovelova 5, vstopil 6. 1. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sušnik Viljem, Ljubljana, Štepanjska
cesta 16, imenovan 6. 1. 1999, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 6420 Te-
lekomunikacije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije.

Rg-302096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07074 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/22610/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5757924001
Firma: CEKO, Podjetje za proizvodnjo

in storitve, d.o.o., Moravče PE Ljubljana,
Tobačna 5

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tobačna 5
Ustanovitelj: CEKO, Podjetje za pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o., Moravče, Zalog
4a, vstopil 10. 12. 1998, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Ciril, Moravče, Zalog pri Mo-
ravčah 4a, imenovan 10. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje

in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-302097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00023 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GOLF ARBORETUM, športno trže-
nje, gostinstvo, turizem, d.o.o., sedež:
Volčji potok 3a, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/27639/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5938287
Ustanovitelj: GOLF ARBORETUM, šport-

no trženje, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ra-
domlje, Volčji potok 3a, izstopil 18. 5.
1998; SKB, Investicijsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstopil 27. 2.
1996, vložil 30,260.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-302098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00033 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Notranjski odred,
Cerknica, sedež: Cerknica, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/01136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5082722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Viher Štefan, razrešen 30. 12.
1998; zastopnica Levec Cvetka, Cerknica,
Bračičeva 21, imenovana 31. 12. 1998,
zastopa šolo kot v.d. ravnatelja.

Rg-302099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00406 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PIVOVARNA UNION, d.d., sedež: Pi-
vovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00126/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048591
Član nadzornega sveta: Premk Franc,

izstopil 31. 1. 1998; Piskernik Jakob, vsto-
pil 22. 7. 1998.

Rg-302100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00024 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DRC, Družba za raziskave v cestni
in prometni stroki Slovenije, d.o.o., se-
dež: Linhartova 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12173/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža in naslova sedeža ustanovitelja, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, člane nadzornega sveta in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5486599
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Društvo za ceste Ljubljana,

Ljubljana, Tržaška cesta 19, in Društvo za
ceste Maribor, Maribor, Smetanova 17,
vstopili 14. 2. 1991, ter Društvo za ceste
Dolenjske, Novo mesto, Ljubljanska cesta
47, Društvo za ceste Primorske, Ajdovšči-
na, Vipavska cesta 3, in Združenje asfalter-
jev Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 19a,
vstopili 26. 3. 1998 – vložili po 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Gole Franc, Po-
lajnko Angel, Trebižan Stane, Bverčič An-
drej, Kerstein Aleksander, Brečko Milan, Di
Batista Metod, dr. Reflak Janez, mag. Bla-
ganje Dušan, mag. Tominc Stane in dr. Ko-
mac Miloš, vstopili 26. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
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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; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 91120 Dejavnost strokovnih
združenj; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-302128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06203 z dne 4. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TRMA, trgovsko, proizvodno in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Šalka vas 2, Ko-
čevje, sedež: Šalka vas 2, 1330 Kočev-
je, pod vložno št. 1/18883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s temilepodatki:

Matična št.: 5676720
Osnovni kapital: 3,016.478 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Roman, Kočevje,

Cvišlerji n.h., vstopil 8. 4. 1992, Hrovat To-
maž, Kočevje, Šalka vas 76a, vstopil 8. 4.
1992, Hrovat Aliana, Kočevje, Cvišlerji n.h.,
vstopila 17. 9. 1998, in Hrovat Mimi, Ko-
čevje, Šalka vas 76a, vstoila 8. 4. 1992,
vložili po 754.239 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovat Tomaž, razrešen 17. 9. 1998;
direktorica Hrovat Mimi, imenovana 17. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 2010 Ža-
ganje 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; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-

skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
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;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 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; 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; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230

Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, 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; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja 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.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 3363/99 Rg-466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

MM COMMERCE INTERNATIONAL, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Za-

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 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; 6412 Ku-
riske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 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; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje.

loška 149, reg. št. vl. 1/29846/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 10. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Muller, Preglov trg 4,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1999

Srg 2797/99 Rg-467
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba TMF ENGINEERING, Inženiring,
storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Tominškova 57, Ljubljana-Čr-
nuče, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1999.

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

Ustanovitelj je Oblak Gregor, Tominškova
57, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,481.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-5/99-143 Ob-11956
Pravila ZSSS sindikata lesarstva Slo-

venije sindikata Pohištva Brežice so dne
9. 8. 1999 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Brežice in dne 9. 8. 1999 vpisana v
evidenčni knjigi pravil oziroma statutov
Upravne enote Brežice pod zap. št. 4/99.

Št. 028-12/99 Ob-11957
Temeljni akt – Sindikata kovinske in

elektro industrije Slovenije, Sindikata
podjetja ROG Ljubljana, Letališka c. 29,
Ljubljana, matična številka 1159143, se z
dnem 24. 8. 1999 hrani pri Upravni enoti
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Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletar-
ska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zap. št. 120.

Št. 02801-8/99 Ob-11958
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe prejme v hrambo statut vpisanega
v evidenco statutov sindikatov dne 8. 9.
1999 pod zap. št. 116/93 zaradi spremem-
be imena sindikata z nazivom Statut Sindi-
kata družbe ETOL, d.d., Celje, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: ETOL, d.d., Celje – Podjetniški
sindikat in s sedežem: Škofja vas 39, 2311
Škofja vas; matična številka: 5974976.

Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati
odločba Upravne enote Celje št.
02801-116/93 z dne 24. 11. 1993.

Razglasi sodišč

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

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

N 8/99 R-606
Ljudmila Majer, roj. Riedl, roj. 20. 10.

1913, nazadnje stanujoča Lokavec 49, p.
Zg. Velka, je pogrešana (na predlog Moho-
rič Gizele, Log 54, p. Železniki, hčerke Ljud-
mile Majer).

Center za socialno delo Lenart je Ljud-
mili Majer postavil skrbnika za poseben pri-
mer, in sicer Mileno Žavcar.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 9. 1999

Oklici dedičem

II D 308/97 R-149
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Vizjak Kristini rojeni Ambrož,
hčeri Antona, rojeni 24. 11. 1908, umrli
28. 2. 1997, nazadnje stanujoči Slovenska
cesta 12, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije.

Pri dedovanju na podlagi zakona pride v
poštev poleg znanih dedičev tudi zapustni-
čin vnuk Damjan Zaletel, katerega prebiva-
lišče ni znano.

Poziva se Damjana Zaletela in morebitne
druge dediče, naj se prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči v roku enega leta od
objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
ka, s katerim razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 1998

D 80/97 R-607
Pred tem sodiščem je v teku zapuščinski

postopek po pok. Domio Uršuli, roj. Koc-
jančič, roj. dne 5. 3. 1880, nazadnje stanu-
joč v Izoli, Kosovelova ul. 22 in umrli dne
12. 6. 1962. Pismene oporoke ni zapusti-
la, bila pa je lastnica nepremičnin, vpisanih
v vl. št. 16, 21, 22 in 30, k. o. Marezige.

Sodišče ne razpolaga s podatki o za-
pustnikovičinih dedičih. Zato pozivamo mo-
rebitne zapustničine dediče, da se priglasi-
jo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
znanih podatkov v skladu z zakonom o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 8. 1999

D 3/95 R-608
V zapuščinski zadevi po pok. Kovič El-

len, roj. Przadka, roj. dne 22. 9. 1907 v
Boxhagnu, drž. RS, nazadnje stanujoči v
Piranu, Tomažičeva ul. 18 in umrli dne
6. 12. 1994, je bila s strani Centra za so-
cialno delo Piran neznanim dedičem po-

stavljena začasna skrbnica, socialna delav-
ka Centra za socialno delo Piran, Dragica
Rihter.

Neznane dediče pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 8. 1999

D 68/95 R-609
V zapuščinski zadevi po pok. Gorup Jo-

žetu, roj. dne 11. 12. 1901 v Raši, nazad-
nje stanujočem v Izoli, Kumarjeva ul. 6 in
umrlem dne 25. 12. 1960, je bila s strani
Centra za socialno delo Izola neznanim de-
dičem postavljena skrbnica Bernobič Lara
iz Izole, Oktobrske revolucije 18d.

Neznane dediče pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 8. 1999

D 124/98 R-610
V zapuščinski zadevi po pok. Fičur Marja-

nu, roj. dne 31. 1. 1921, nazadnje stanujo-
čem v Izoli, Nožed 21 in umrlem dne 24. 3.
1998, je bila s strani Centra za socialno delo
Izola neznanim dedičem postavljena skrbni-
ca, delavka Centra za socialno delo Izola,
Markočič Roberta iz Kopra, Puntarjeva 9.

Neznane dediče pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 8. 1999

Amortizacije

Popravek

V predlogu Matjaža Vovka, Šubičeva 7/B, Domžale, za amortizacijo 50 delnic razreda B
družbe LEK, d.d., Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
R-605, se popravi zadnja vrstica v tabeli ter se pravilno glasi:

Ser. št. Apoen Vrsta Emisija Zastava Depo Datum

BT016171 1000 DEM 03 01 E 27. 8. 1991

Stečajni postopki
in likvidacije

St 48/99-3 S-11936
To sodišče je dne 14. 9. 1999 s

sklepom opr. št. St 14/99 zavrnilo predlog
za sklenitev prisilne poravnave in začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom TIMA Hol-
ding, Podjetje za financiranje, strateški
razvoj, upravljanje in konzalting, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10.

Odslej firma glasi: TIMA Holding, Podjet-
je za financiranje, strateški razvoj, upravlja-
nje in konzalting, d.d., – v stečaju, Maribor,
Svetozarevska 10.

Za stečajnega upravitelja je določen Ja-
nez Rupnik, dipl. ek., stan. Strossmayerje-
va 32b, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega ok-
lica.

Za  terjatve,  ki  so  bile  prijavljene  na
oklic  za  sklenitev  prisilne  poravnave,  ki
je  tekla  pod  opr.  št.  St  14/99,  se
šteje,  da  so  prijavljene  tudi  v  tem
stečajnem postopku, ki teče pod opr. št.
St 48/99.

Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 12. 1999 ob 9. uri v sobi št. 330 tega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 14. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 1999
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St 27/96 S-11950
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 27/96 z dne 14. 9. 1999 v
skrajšanem stečajnem postopku nad dolž-
nikom Amidas, d.o.o., Koper – v stečaju,
Nazorjev trg 5, Koper, odločilo, da se ste-
čajni postopek zaključi in se po pravnomoč-
nosti sklepa v sodnem registru tega sodišča
vpiše prenehanje stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 9. 1999

St 19/96-342 S-11951
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM Inženiring in vzdrževanje,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, dne 25. 10. 1999 ob 13.30 v sobi
št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 1999

St 55/99 S-11952
To sodišče je s sklepom z dne 10. 9.

1999 pod opr. št. St 55/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
Smelt International, d.d., Ljubljana, Vo-
denje investicijskih projektov, Global
Project Management, d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 160, matična št.: 5418666,
šifra dejavnosti: 74.204.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili ter kol-
kovane s predpisano sodno takso v 30 dneh
po tej objavi prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (10. 9. 1999).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Hinko Jenull, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Remeks, d.o.o., Metlika,
– Nizke gradnje Ptuj, d.d., Ptuj,
– Lesnina inženiring, d.d., Ljubljana,
– Invest, d.o.o., Novo mesto,
– Elektromontaža, d.d., Ljubljana,
– Varis Lendava, d.d., Lendava,
– Andrej Čerček, kot predstavnik de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 10. 9. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 9. 1999

St 57/93-131 S-11953
To sodišče je dne 9. 9. 1999 s sklepom

opr. št. St 57/93 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Projektivni biro, p.o. –
v stečaju, Maribor, Krekova ul. 16/III,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

St 8/99 S-11954
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/99

z dne 14. 9. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Damis, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., 5. Prekomorske
21, Ptuj.

Odslej firma glasi: Damis, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., 5. Prekomorske
21, Ptuj – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena
Ivica Čas, univ. dipl. prav., Mestni trg 4,
Ptuj.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 11. 1999, v sobi št. 26 tukajšnjega
sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 9. 1999.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 1999

St 3/98-13 S-11955
Z dnem 10. 9. 1999 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Lojal, Podjetje
za turizem, trgovino in storitve, Beltinci,
d.o.o., Beltinci, Panonska 7/a.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ka se objavita v Uradnem listu RS.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 9. 1999

St 50/99 S-12120
To sodišče je s sklepom St 50/99 dne

16. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bebekoski Duško, s.p., Ljub-
ljana, Podmilščakova 51, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 1999

St 9/97-41 S-12122
Stečajni postopek zoper dolžnika Astre-

ia, Trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Krog, Ob Ložiču 6, se iz razloga
drugega odstavka 99. člena zakona o prisil-
ni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL z
dnem 16. 9. 1999 zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti sklepa uporabi za porav-
navo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljeni del pa izroči Mestni občini Mur-

ska Sobota, na območju katere je sedež
stečajnega dolžnika, brez prevzema ob-
veznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 1999

St 19/98 S-12123
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

19/98 z dne 20. 4. 1999 zaradi prodaje
stečajnega dolžnika kot pravne osebe usta-
vilo stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Aspera, p.o., Stegne 11, Ljublja-
na – v stečaju in ga nadaljevalo zoper ste-
čajno maso. S sklepom z dne 15. 9. 1999
pa je zaključilo tudi postopek zoper stečaj-
no maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 1999

Izvršbe in zavarovanja

Riz 8/99 I-499
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 8/99 z dne 29. 1.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raif-
feisenbank Leibnitz, reg. Gen. m.b.H.,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga
zastopa poobl. Breda Senčar-Leljak, odvet-
nica iz Maribora, proti dolžnici in zastavitelji-
ci Ljubinki Mitov, stan. Gunduličeva ul. 16,
Maribor in dolžniku Marinu Mitov, stan. Gun-
duličeva ul. 16, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 212.000 ATS s pp,
v tolarski protivrednosti, zarubljeno dne
23. 3. 1999, v korist upnika, s prepovedjo
odsvojitve in obremenitve nepremičnine, in
sicer:

– trisobno stanovanje št. 3, v pritličju, v
izmeri 81,44 m2, v Mariboru, Gunduličeva
16, ki stoji na parc. št. 923/1, pripisano k
vl. št. 1841, k. o. Pobrežje, v izključni lasti
Mitov Ljubinko, na podlagi darilne pogodbe
z dne 9. 11. 1993, sklenjene med Mitov
Marinom in Mitov Ljubinko, ki je bila overje-
na pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota
v Mariboru, dne 17. 11. 1993, pod opr. št.
Rnp 2336/93.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 1999

Kolektivni delovni spori

I Kd 256/99 K-11948
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljema Cvetko Železnik, Viška c. 49b,
Ljubljana in Boštjanom Thurnherjem,
Chengdujska 30, Ljubljana ter nasprotnim
udeležencem volilno komisijo za izvedbo vo-
litev delavskega zaupnika v podjetju Euro-
tehna, d.d., Ljubljana, Dunajska 21, Ljublja-
na, zaradi razveljavitev volitev za delavske-
ga zaupnika.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
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katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
7. 10. 1999 ob 10.30, v sobi št. 3/III De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva c. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 15. 9.
1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 1999

I Kd 315/98 K-11949
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljema Svetom delavcev Slovenskih že-
leznic, Ljubljana, Masarykova 8, ki ga za-
stopa predsednik Silvo Berdajs, ki ga zasto-
pajo odvetniki Bergant-Volgemut-Hajtnik iz
Mengša in nasprotnim udeležencem Slo-
venskimi železnicami, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 11, ki ga zastopa Mitja Stražar,
odvetnik iz Ljubljane, zaradi preizkusa zako-
nitosti arbitražne odločbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
7. 10. 1999 ob 9.30, v sobi št. 3/III, De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva c. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 15. 9.
1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 2614 Ob-11918
Občina Krško, občinski svet, komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na pod-
lagi 16. in 18. člena statuta Občine Krško
(Ur. l. RS, št. 2/96) ter 7. člena odloka o
organiziranju Poklicne gasilske enote Kr-
ško (Ur. l. RS, št. 24/91) razpisuje prosto
delovno mesto

poveljnika-direktorja javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Krško.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoka izobrazba tehnične ali druge
ustrezne smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,

– izkušnje na področju zaščite in reševa-
nja ter gasilstva,

– poznavanje zakonodaje in predpisov s
področja zaščite in reševanja ter gasilstva,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika (nemščina, angleščina),

– uporabno znanje računalništva,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti.
K vlogi morajo kandidati priložiti program

dela javnega zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Izbrani kandidat bo delo začel opravljati

7. decembra 1999.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa,
na naslov: Občina Krško, občinski svet, ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, s pripisom: “za razpis: poveljnik – di-
rektor PGE”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.

Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Krško

Št. 626/99 Ob-11919
Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja

20, 1356 Dobrova, razpisuje prosto delov-
no mesto

defektologa (pogoj: profesor defekto-
log), za določen čas, s polnim delovnim
časom od 1. 10. 1999 dalje na OŠ Dobro-
va in OŠ Polhov Gradec.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v 8 dneh po objavi razpisa.

Osnovna šola Dobrova

Št. 442 Ob-11921
Srednja šola Sevnica objavlja prosto de-

lovno mesto
vzgojitelja v dijaškem domu pri šoli s

polnim delovnim časom za določen čas.
Kandidat mora imeti visokošolsko izo-

brazbo pedagoške smeri, prednost imajo
kandidati z diplomo iz socialne pedagogike
in z izkušnjami pri podobnih delih. Začetek
dela takoj ali po dogovoru. Prijave z dokazili
pošljite v 8 dneh po objavi, na naslov: Sred-
nja šola Sevnica, Savska 2, 8290 Sevnica.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh
od objave.

Srednja šola Sevnica

Ob-12011
Na podlagi 24., 33. in 37. člena statuta

in sistemizacije delovnih mest, Klinični cen-
ter Ljubljana razpisuje delovno mesto s po-
sebnimi pooblastili

predstojnika Kliničnega oddelka za
maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS
Kirurška klinika.

Za predstojnika Kliničnega oddelka za
maksilofacialno in oralno kirurgijo lahko kan-
didira, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima naziv univerzitetnega učitelja,

– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, kadrovska služba, Bohoričeva 28a,
1525 Ljubljana, s pripisom: “za razpisno
komisijo” in navedbo delovnega mesta, za
katerega kandidirajo.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 97/99 Ob-12046
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepov uprav-
nega odbora z dne 28. 11. 1997 razpisuje
delovno mesto

vodja območne izpostave Novo me-
sto.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– da imajo visoko izobrazbo družboslov-

ne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-

šenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave

morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno

komisijo upravnega odbora sklada” in
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
sprejema Upravni odbor Sklada RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova
5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.

Komisija bo upoštevala le prijave z vse-
mi zahtevanimi podatki in prilogami (potrdi-
lo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu,
življenjepis, iz katerega so razvidne delov-
ne izkušnje in druga znanja). Kandidati bo-
do o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po
tem, ko bo upravni odbor sklada sprejel
sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-12048
Sklad RS za ljubiteljske kulturne de-

javnosti na podlagi 23. in 34. člena statuta
ter pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje de-
lovno mesto

organizatorja na območni izpostavi
Novo mesto.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– državljanstvo RS,
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja 2 meseca.
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Pisne prijave z oznako “Razpis za
strokovno službo sklada” in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, živ-
ljenjepis,  iz  katerega  so  razvidne  delov-
ne izkušnje in druga znanja) sprejema
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti, Štefanova 5,  Ljubljana,  8  dni  po  tej
objavi.  Kandidati  bodo  o  izbiri  ob-
veščeni  v  30  dneh  po  končanem  razpi-
snem  roku.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 6387 Ob-12121
V skladu s 6. in 7. členom odloka o usta-

novitvi Centra šolskih in obšolskih dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 53/92 in 35/97) Svet
centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana razpisuje prosto de-
lovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat(ka) mora izpolnjevati splošne

pogoje po zakonu o delavcih v državnih
organih (Ur. l. RS, št. 15/90 in 70/97).
Kandidat(ka) mora predložiti originale ali
overjene fotokopije potrdil, da je državljan
(ka) Republike Slovenije in da ni bil(a) ob-
sojen(a) za kaznivo dejanje, ki je po zako-
nu ovira za sklenitev delovnega razmerja v
državnem organu. Tuj(a) državljan(ka) ali
oseba brez državljanstva lahko sklene de-
lovno razmerje v državnem organu z dovo-
ljenjem upravnega organa, pristojnega za
upravo.

Kandidat(ka) mora v skladu z odlokom o
ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 53/92 in 35/97) in
statutom centra izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v

vzgoji in izobraževanju,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– izkušnje pri opravljanju vodstvenih in

vodilnih del,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Kot dokazilo o aktivnem znanju se šteje

original ali overjena kopija javne listine, ki jo
izdajajo Univerza v Ljubljani, Filozofska fa-
kulteta ali izobraževalne organizacije, ki so
vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih
izobraževalnih programov za izpopolnjeva-
nje v tujih jezikih.

Ob prijavi mora kandidat(ka) predložiti
svojo zamisel razvoja Centra šolskih in ob-
šolskih dejavnosti.

Direktor oziroma direktorica bo imeno-
van(a) za štiri leta. Po končanem mandatu je
lahko ista oseba znova imenovana za direk-
torja(ico). K imenovanju daje soglasje Vlada
Republike Slovenije.

Prijave z originali ali overjenimi kopijami
dokazil pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana,
z navedbo na ovojnici:

“Ne odpiraj – prijava na razpis direktor-
ja/direktorice.“

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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-11905
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Mestna  občina  Celje,  Trg
Celjskih knezov 9, Celje, telefaks
063/484-559.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: Športni park
pod Golovcem – I. faza: izgradnja no-
gometnega stadiona s tribunami in par-
kirišči.

Ocenjena vrednost: 1.000,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: “bivša Opekarniška
jama” pod Golovcem v Celju.

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

5. Morebitne druge informacije: jih ni.
Mestna občina Celje

Ob-12008
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327, Mestna občina Maribora,
Ul. Heroja Staneta 1, 1000 Maribor, tel.
062/22-010, faks 062/220-12-07.

2. Vrsta in obseg del: dokončanje grad-
beno obrtniških in instalacijskih del na
poslovno trgovskem objektu ob Ljubljan-
ski ulici v Mariboru.

Ocenjena vrednost: 390,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Srednješolski cen-

ter – ob Ljubljanski ulici v Mariboru.
4. Predvideni datum objave javnega raz-

pisa: 19. 11. 1999.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Št. 110-1/99 Ob-12068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v RS – DARS,
d.d., Ulica 14. Divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
133-22-51.

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  gradbenih
del in ocenjena vrednost del: HC Razdrto–
Vipava, Rebernice, KM 1,3 – KM 12,0;
ocenjena vrednost: 22.500,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto–Vipava,
Rebernice, km 1,3–km 12,0.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: decem-
ber 1999.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok začetka del: začetna gradbena
dela: februar 2000; glavna dela: junij 2000.

Predvideni rok končanja del: začetna
gradbena dela: junij 2000; začetna gradbe-
na dela: glavna dela: avgust 2003.

6. Financiranje: lastna sredstva DARS,
d.d., in mednarodni (italijanski) kredit.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji

Ob-12080
1. Employer, address, fax no.: Družba

za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d.,Ljubljana, Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, branch office Ljubljana, Einspielerje-
va 6, fax 133 22 51.

2. Type and volume of the required con-
struction works and estimated value of
works: Motorway Razdrto–Vipava, Reber-
nice, km 1.3 - km 12.0; estimated value of
works: SIT 22.500,000.000.

3. Place of performance of works: Mo-
torway Razdrto–Vipava, Rebernice, km
1.3–km 12.0.

4. Tentative Commencement date of the
Public Procurement for Construction Works,
if known: December 1999.

5. Any other information: tentative com-
mencement date of Works: starting con-
struction works: February 2000; main
works: June 2000;

Tentative Completion date of Works:
starting construction works: June 2000,
main works: August 2003.

6. Financing: proper DARS, d.d., funds
and international (Italian) credit.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 8-36 Ob-12137
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kon-
gresni center, Prešernova 10, Ljubljana,
061/223-896.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: posodobitev odrske
tehnike v Gallusovi dvorani: izdelava pro-
jektne dokumentacije, dobava merilnikov,
računalniškega nadzora in upravljalnih pul-
tov, izdelava elektroinstalacij, dobava in
montaža hidravličnih ali elektromotornih po-
gonov, dodelava mehanskih konstrukcij, in-
ženiring. Groba ocena celotne investicije je
400 mio SIT. Izvajanje del bo večletno.
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3. Kraj izvedbe: naročnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: leto 2000.
5. Morebitne druge informacije: zainte-

resirani ponudniki se lahko javijo naročniku
(tehnični sektor, tel. 061/176-71-79), ki jih
bo pravočasno pisno obveščal.

Cankarjev dom

Ob-12155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, faks
446-480.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rekonstrukcije
sistema kemične priprave vode, predvi-
dena vrednost je 500,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: druge

informacije lahko ponudniki prejmejo pri
Meti Vedenik-Novak.

Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

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. 5827/99 Ob-11934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava svetlobne signa-
lizacije.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 tolarjev.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
SIT s potrjenim nalogom za prenos na ž.r.
50105-601-21275 ali z gotovino v blagajni
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnemu partnerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, ki jih zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naroči-
la, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkuš-
nje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 12. 10. 1999 do
14. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril sta podana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 7. 10. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po telefonu 159-87-57, Brane Biz-
jan, inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 5826/99 Ob-11935
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-

cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestna baza Po-
stojna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava elektronskih ce-
nikov.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
SIT s potrjenim nalogom za prenos na ž.r.
50105-601-21275 ali z gotovino v blagajni
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnemu partnerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, ki jih zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naroči-
la, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkuš-
nje iz predmeta javnega naročila.



Stran 5120 / Št. 77-78 / 24. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 12. 10. 1999 do
14. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril sta podana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 7. 10. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po telefonu 159-87-57, Brane Biz-
jan, inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 5808/99 Ob-11937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava varovalnih mrež.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 tolarjev.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
tolarjev s potrjenim nalogom za prenos na
ž.r. 50105-601-21275 ali z gotovino v bla-
gajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti najmanj 70 dni od odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
nastopanje (joint venture) z navedbo in pi-
snim pooblastilom vodilnemu partnerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, ki jih zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naroči-
la, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkuš-
nje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 12. 10. 1999 do
14. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril sta podana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 7. 10. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po telefonu 159-87-57, Brane Biz-
jan, inž.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 pod št.
10310, objava o izidu pa dne 24. 9. 1999.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-11938
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola dr. Slavka Gruma,
1410 Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 2,
tel./faks 0601/64-767.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr.
Slavka Gruma, Zagorje ob Savi, Cankarjev
trg 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos kombiniranega vo-
zila transporter T4 kombi z naslednjimi
pogoji:

– motor: TDI 2.461 ccm/75 kW – dolga
medosna razdalja,

– pogon – Syncro,
– število sedežev: 8+1,

– barva: zunanjost bela, notranjost siva,
– dodatna oprema: klimatska naprava,

daljinsko centralno zaklepanje, meglenke,
levo drsno okno, zadnja krilna vrata, brisalci
zadnjih stekel, rezervno kolo na zunanji stra-
ni vrat, radio, zvočniki, antena v sprednjem
steklu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj predloži ponudbo za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola dr. Slavka Gruma – tajništvo,
Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 2, tel.
0601/64-767.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 52720-603-41107, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 10. 1999 do 10.
ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe s pri-
poročeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola dr. Slavka Gru-
ma, 1410 Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 2
– tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko Uradnega lista RS, objave razpi-
sa in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 10. 1999 ob 12. uri, v prostorih
Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Zagorje
ob Savi, Cankarjev trg 2.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo bančne garancije 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
naročilo oddal v celoti s pogodbo enemu
dobavitelju.

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 samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo
pogoje, razvidne iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka, do ka-
terega je potrebno predložiti ponudbe.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval naslednja glavna merila:

– cena (najcenejša ponudba ni nujno naj-
ugodnejša),

– plačilni pogoji,
– tehnične karakteristike,
– dobavni rok,
– servis in dobava rezervnih delov,
– garancija (na motor, barvo, prerjave-

nje),
– dodatne ugodnosti ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o razpisu lahko
ponudniki zahtevajo pri kontaktni osebi
naročnika Marinki Razpotnik na tel.
0601/64-767.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Osnovna šola dr. Slavka Gruma,
Zagorje ob Savi

Št. 317-2/99 Ob-11941
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pomurske lekarne Murska Sobota,
Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/35-910, faks 069/35-927.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Sveti Jurij ob Ščavni-
ci, lekarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: dobava in montaža
pretežno netipske pohištvene opreme
ter serijske opreme in aparatov za le-
karno.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celoten razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. december 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
murske lekarne Murska Sobota, Kocljeva
2, tel. 069/35-910 – uprava, kontaktna
oseba Leopold Crnkovič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. oktober 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo zainteresirani ponudniki s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v vi-
šini 10.000 SIT, ki jih plačajo na žiro račun
Pomurskih lekarn, št. 51900-603-31338.

Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele ali bodo predlože-
ne upravi naročnika najpozneje do 14. ok-
tobra 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pomurske lekarne Murska
Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota,
uprava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Lekar-
ne “Pri gradu” Murska Sobota, Grajska 7/a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 4% od ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo 45 dni od izdaje.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 31. oktobra
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: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
naročnika je Leopold Crnkovič.

16., 17.
Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 1074/99 Ob-11942
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
(faks 062/4500-360).

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava soli za posipava-
nje cest.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo soli za posipavanje cest od-
dal dvema najugodnejšima ponudnikoma.

4. Datum dobave, če je predvideno: pri-
četek dobave 1. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 15. 3. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro, na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 114/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika, št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 18. 10. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-

ložiti v tajništvo Javnega komunalnega pod-
jetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 18. 10.
1999 ob 9. uri, v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo do
19. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 18. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:

– reference: 40%,
– ponudbena cena: 30%,
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem: 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...): 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Josipu Grudnu, inž. (tel.
062/4500-300), na sedežu Javnega ko-
munalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 181164 Ob-11943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža voz-
liščne TK opreme SDH, z izdelavo pro-
jektne dokumentacije PGD, PZI in PID,
zagonom in meritvami za objekte TRP
Mozirje, RTP Lava, RTP Trnovlje in obra-
tovalno območje Sevnica – specifikacija
v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

16. 12. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238,
sklic na številko 1207-99, ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Rade Kneževič, univ. dipl. inž. el., tel.
063/4201-391.

16., 17.
Elektro Celje,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Ob-12014
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Arnes, Jamova 39, Ljubljana, faks
061/179-88-99.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Arnes, Jamova 39,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: UNIX, strežnik z operacij-
skim sistemom Solaris in zunanji disk
RAID sistem.

(Podrobnejše specifikacije so navedene
v razpisni dokumentaciji.)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave ne sme biti daljši od 45 dni.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Arnes, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, so-
ba M104.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 10. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – strežniki”, morajo pris-
peti najkasneje do 9.45, 18. 10. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 10. 1999
ob 10. uri v prostorih Arnesa, Jamova 39,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 1. 2. 2000).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.

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:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
na v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 10.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zado-
stitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, refe-
rence in kvalificiranost ponudnika, izvajanje
garancijskih obveznosti.

Merila in način uporabe so podrobno
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis@arnes.si.

16., 17.
Arnes, Ljubljana

Ob-12015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenije, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Varstveno delovni
center Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: dobava in montaža
opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ok-

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 10. 1999
od 9. do 12. ure.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – oprema VDC Murska
Sobota”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1999
ob 12. uri v prostorih Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 10. 1999).

14. 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.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 4. 1999 pod št.
Ob-3286.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 00312/00 Ob-12016
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
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trg 10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(nabava 449-23-02), faks 062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 400 kosov torb za pismo-
noše.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vsa-

ko četrtletje 100 kosov.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 18. 10. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  Pošta  Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 9. uri III. nadstropje, upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa in
obrazca BON 2 (zap. št. 6), največ 10 dni v

preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali za samostojne podjetnike potr-
dilo poslovne banke, ki vodi njegov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON I III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obr.
BON I I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov oziroma doku-
menti niso notarsko overjene fotokopije ali
so dokumenti starejši kot 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 11. 10. 1999.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00312/00 Ob-12017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-23-02), faks 062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco kupec po posa-
mezni naročnilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 350 kosov mopedov za
pismonoše.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

kvartalne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1999 ob 10. uri III. nadstropje,
uprava Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti do
31. 12. 1999.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa in
obrazca BON 2 (zap. št. 6), največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali za samostojne podjetnike potr-
dilo poslovne banke, ki vodi njegov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON I III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obr.
BON I I/7),

– da je dostavil vzorec kompletnega mo-
peda v testiranje.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov oziroma do-
kumenti niso notarsko overjene fotokopije
ali so dokumenti starejši kot 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2-1072 Ob-12018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Sloven-
ske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Sloven-
ske Konjice, faks 063/755-237.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210
Slovenske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža Rtg
aparata za slikanje pljuč in skeleta.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne in delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

90 dni.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje (tel. 063/434-615).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 9. 1999
do 8. 10. 1999 vsak delovni dan od 7. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na ŽR št. 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 10. 1999 do 12.
ure, v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj! –
javni razpis – ponudba za dobavo in monta-
žo RTG aparata za ZD Slovenske Konjice, s
številko objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen točen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 8.15 v prostorih Skupno-
sti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje
(I. nadstropje).

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika najkasneje 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 10% vrednosti razpisa, veljavnost
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb
in izjavo banke, da bo ponudnik dobil ga-
rancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: s pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za čas od podpisa pogodbe do reali-
zacije nabave.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da proti ponudniku ni uveden stečajni po-
stopek, da ima veljavno registracijo, stro-
kovnost, da ima poravnane davke, da prila-
ga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo, reference in servis. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in do-
bro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): (izraže-
na v točkah – T):

– cena,
– servisiranje,
– tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Slovenske Konjice, tel.
063/754-522 pri direktorju ZD Marjanu
Bergincu, dr. med.

16., 17.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Št. 25/99 Ob-12022
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. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup 3 službenih vozil
za potrebe Mestne uprave Mestne obči-
ne Ljubljana.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje  za  naročilo  samo  dela  zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,700.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

sklop D: 4,300.000 SIT,
sklop E: 2,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

dni.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II,
Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 6. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (DDV vključen)
na ŽR št. 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom JR-25 – nabava službe-
nih vozil – ponovni razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 10. 1999 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II, Alenka Mihelčič – osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 143/I, 14. 10. 1999 do 9. ure.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija
vnovčljiva na prvi poziv, v vrednosti 3% od
razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 14. 10. 1999
od 9. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
55%, kvaliteta 15%, plačilni pogoji 15%,
dodatne ugodnosti 15%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 18. 6. 1999 pod št.
3266.

Mestna občina Ljubljana

Št. 02-3/1999 Ob-12023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, 4270
Jesenice, tel. 064/868-100, faks
064/864-572.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: hematološki analizator.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember-december 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
OZG, OE Zdravstveni dom Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice, tajništvo, tel.
064/868-140, faks 064/864-572.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 1999
med 8. in 13. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OZG, OE Zdravstveni dom
Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1999
ob 12. uri, na naslovu: OZG, OE Zdravstve-
ni dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jeseni-
ce, II. nadstropje, soba direktorja OE.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene razpisane
vrednosti aparata (550.000 SIT), veljavnost
do 19. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1999
po 10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 12. 10. 1999
po faksu 064/864-572, kontaktna oseba
Suzana Vilman.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
OE Zdravstveni dom Jesenice

Ob-12054
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu, faks
0601/84-196.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upo-
kojencev Loka pri Zidanem mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem mostu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za sobe v prizidku Trubarjevega
doma upokojencev Loka pri Zidanem
mostu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
uprava Trubarjevega doma Loka pri Zida-
nem mostu, Loka pri Zidanem mostu 48,
1434 Loka pri Zidanem mostu; kontaktna
oseba Olga Hočevar, tel. 0601/58-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro,
od 28. 9. 1999 do 8. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT, na žiro račun
številka 51610-603-30549, davčna števil-
ka: 83235434.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 15. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo uprave Trubarjev
dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu

48, 1434 Loka pri Zidanem mostu in to v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, javni
razpis – ponudba za dobavo in montažo
opreme za sobe v prizidku Trubarjevega do-
ma upokojencev Loka pri Zidanem mostu, s
številko objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen točen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 12. uri, na naslovu: sejna
soba Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
mostu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz razpisne dokumenta-
cije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-
nanciranja so na drobno opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 18. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki, na
naslovu: Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem mostu 48, Loka pri Zidanem
mostu, tel. 0601/58-100 s predhodno na-
javo, kontaktna oseba – direktorica Olga
Hočevar.

16., 17.
Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem mostu

Št. 402-04-45/99 Ob-12105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniško pohištvo.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

23. 12. 1999.
5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, Moj-
ca Gregorič, tel. 061/178-55-89, faks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 1999, vsak
delovni dan od 9.30 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
ne plača.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili iz po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

12. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev ponudnika in podizvajalcev,
ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti
ter zadostne proste tehnične zmogljivosti,
ustrezna oprema podizvajalcev in drugi pri-
pomočki, sposobnost upravljanja, zaneslji-
vost, izkušnje in ugled,

– finančna sposobnost.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (do 140
točk),

2. plačilni pogoji (do 6 točk),
3. rok izvedbe del (do 20 točk),
4. garancijski rok (do 12 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (do 4 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se

upošteva vplivnostni faktor 0,5.
6. ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži
z vplivnostnim faktorjem 0,5, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100.

Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izlo-
čene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravna-
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vajo po določilih četrtega in petega odstav-
ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

Ponudba, ki je najugodnejša za dobavo
pisarniškega pohištva je tista ponudba, ki
po vseh vrednotenjih skupaj doseže najviš-
je število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: 1. 11. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj,
tel. 061/178-5239, vsak delovnik od 9. do
10. ure, ali GSM 041/699-016.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 3-2/99 Ob-12114
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Servis za protokolarne storitve, Pre-
doslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): sukcesivna dobava živil po
naslednjih skupinah:

I. testenine, moka, kosmiči, sladkor,
čokolada, kava,

II. sadje, zelenjava, (sveže, sušeno,
konzervirano) sadne solate in kompoti,

III. začimbe,
IV. litrska vina,
V. jajca, kis, olje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave od septembra 1999 do de-
cembra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ser-
vis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): virman-
sko nakazilo 5.000 SIT na Servis za proto-
kolarne storitve, ŽR št. 51500-637-53797,
dav. št. 17484421.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Servis za protokolarne stori-
tve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ve-
ljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis 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:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– veljavnost ponudbe,
– finančna, tehnična in poslovna sposob-

nost,
– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z

najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru neu-
streznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo in-
formacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kon-
taktna oseba Milena Žbogar.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 pod št.
3-1/99, Ob-10424.

Servis za protokolarne storitve,
Kranj

Št. 11/2-124/99 Ob-12132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava ognjevarnih var-
nostnih omar za potrebe Telekom Slo-
venije, d.d.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(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 SIT. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije potencialni ponudnik posreduje matič-
no in davčno 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 14. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana - Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 10. 1999 v sobi
št. 801 poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 13. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 5% od ocenjene vrednosti naročila, to
je 500.000 SIT,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni. Plačilni rok
je 90 dni od datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

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 dokumentacije.

13. Datum, do katerega 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):

1. cena produkta in stroškov v življenjski
dobi – (utež 0.75),

2. kvaliteta (utež 0.17),
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3. možnost nadgradnje opreme – (utež
0.05),

4. možnost reciklaže opreme po prete-
ku življenjske dobe – (utež 0.02),

5. razpoložljivost in reference kadrov –
(utež 0.01).

Stroški v življenjski dobi morajo biti razvidni
iz vzorca vzdrževalne pogodbe, ki ga ponud-
nik predloži v ponudbeni dokumentaciji.

Ocenjevanje rešitev se izvede za vsak
sklop razpisne opreme (požarno in vlomno
varno omaro z avtomatskim zapiranjem, po-
žarno in vlomno varno omaro ter požarno
varne omare). Merila so navedena po po-
membnosti od najpomembnejšega k manj
pomembnemu. Posameznemu merilu je do-
dana utež za pomembnost.

Merila se točkujejo, in sicer:
I. kjer je merilo izraženo v ceni, se le-ta

preračuna v točke po formuli (min. cena ×
100/ponudbena cena). Na ta način dobi
najnižja ponudba največ točk;

II. ostala merila se točkujejo od 1 do
100, in sicer ponudba, ki bo najbolj ustre-
zala merilu, dobi največ točk, ostale pa gle-
de na odstopanja sorazmerno manj;

III. dobljene točke pomnožimo z utežmi
in točke za ponudnika seštejemo.

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba,
ki bo imela največ točk.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-12133
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup avtomatov za pro-
dajo telefonskih kartic.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: fe-

bruar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

junij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za predložitev 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: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so so-
delovali že pri razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7411.

Plačilo se izvrši na ŽR št.
50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudniki predložijo davčno in ma-
tično številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 25. 10. 1999 do vključno 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za nabavo in logistiko, 3. nadstropje poslov-
ne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigale-
tova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 10. 1999 v sobi
št. 801 v 8. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 5% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma dobave in izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

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, do katerega 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):

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:

– ponudnik z najnižjo ceno in naj-
ugodnejšimi popusti dobi – 70 točk,

– ostali pa glede na procentualno od-
stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj.

2. Vzdrževanje:
– ponudnik, ki ob večjih okvarah ali

uničenju avtomatov za prodajo telefonskih
kartic zagotovi nadomestne avtomate ali po-
trebne rezervne dele v času, krajšem od 72
ur dobi – 10 točk.

3. Reference ponudnika (št. proda-
nih avtomatov za prodajo telefonskih kar-
tic):

– ponudnik z nad 200 prodanimi av-
tomati za prodajo telefonskih kartic dobi – 8
točk,

– ponudnik z do 200 prodanimi avto-
mati za prodajo telefonskih kartic dobi – 4
točke.

4. Kakovost:

– ponudnik, ki predloži izjavo, da do-
sedaj ni imel reklamacij dobi – 5 točk.

5. Opcije
– ponudnik, ki zagotavlja vse predla-

gane opcije, dobi – 6 točk,
– ostali ponudniki dobijo za vsako op-

cijo – 1 točko.
6. Certifikati – 1 točka.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: gre za ponovljen postopek pod ena-
kimi pogoji, saj naročnik ni mogel izbrati
najugodnejšega ponudnika, ker je po pre-
gledu ponudb ostalo le ena popolna po-
nudba.

Prvotni javni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7411.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 40301-014/99 Ob-12134
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, Slovenj Gradec, tel.
0602/41-114, faks 0602/43-261.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava samostoječega
avtomata za izdajo parkirnih listov – par-
komat, 5 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora izpolniti celotno naročilo, ni
možno izpolnitev po delih.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila od 5,000.000 SIT
do 10,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: tri-
deset dni po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, Slovenj Gradec, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 12. 10. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 10. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: zapečatene kuverte morajo
biti poslane na naslov: Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec ter označene z napisom “Ponudba
– ne odpiraj” z navedbo ponudnika in pred-
meta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 9. uri, Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gra-
dec, sejna dvorana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od po-



Stran 5128 / Št. 77-78 / 24. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

godbene vrednosti ali trasirana menica v
vrednosti 5% od pogodbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku trideset
dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1999
do 9. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– konkurenčna cena,
– rok dobave,
– reference,
– garancija,
– servisna služba.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumentaciji. Naročnik si
pridržuje pravico realizirati naročilo fazno,
glede na razpoložljiva finančna sredstva.

16., 17.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 8-36 Ob-12135
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061/223-896.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3 (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: lučni pult.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: de-
cember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju, tel.
061/176-71-79.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 27. 9. do 8. 10.
1999, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5000 SIT, ŽR
50100-603-41427.

7 (a) Datum in ura do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 15. 10. 1999, do 10. ure.

7 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpi-
raj - Ponudba za nabavo lučnega pulta”.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
15. 10. 1999, sedež naročnika, sejna so-
ba, I. nadstropje, ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po pričetku po-
stopka odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, rok dobave,
servis, izpolnjevanje zahtev naročnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

Ob-12150
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana , faks 061/215-516.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 4 kom šifrirnih naprav za
Mbps Fast Ethernet (šifriranje neodvisno
od transportnega protokola – enkripcija na
2. nivoju).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR 50100-611-0060015, sklicna
št. 27099.

(a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240 .

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 600.000 SIT, veljavna do 30. 11.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.sif-nap@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 2 Ob-12153
1. Naročnik, poštni naslov , številka tele-

faksa: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tu-
mov 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 Bo-
vec-knjižnica, Ledina 3,5230 Bovec.

(b) Vrsta in količina blaga , ki ga je po-
trebno dobaviti: pohištvena oprema za
knjižnico po seznamu in opisu iz razpisne
dokumentacije.

(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:
7,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predviden datum zaključka dobave:

25. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov dre-
vored 6, 5220 Tolmin – uprava.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 3.000 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 4. 10. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min, Tumov drevored 6, Tolmin, 5220 Tol-
min.

8. Datum , čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih Knjiž-
nice Cirila Kosmača v Tolminu, dne 4. 10.
1999 ob 14.30.

9. Znesek , vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
po razpisni dokumentaciji.

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
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 4. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril-21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: uprava knjižnice Cirila Kosmača Tol-
min, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin, tel.
065/83-214 in Nataša Štrukelj, tel.
061/133-62-52, Milojka Kranjc, Občina
Bovec, tel. 065/86-107.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najka-
sneje 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.
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Št. 402-04-46/99 Ob-12156
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniško pohištvo za po-
trebe DURS.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

85,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

23. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, Moj-
ca Gregorič, tel. 061/178-55-89, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1999,
vsak delovni dan od 9.30 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije se
ne plača.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 12. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili iz po-
sebnih razpisnih pogojev.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev ponudnika in podizvajalcev,
ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti
ter zadostne proste tehnične zmogljivosti,
ustrezna oprema podizvajalcev in drugi pri-
pomočki, sposobnost upravljanja, zaneslji-
vost, izkušnje in ugled,

– finančna sposobnost.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del: do 140
točk,

2. plačilni pogoji: do 6 točk,
3. rok izvedbe del: do 20 točk,
4. garancijski rok: do 12 točk,
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku: do 4 točke.
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5. se

upošteva vplivnostni faktor 0,5.
6. ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pom-
noži z vplivnostnim faktorjem 0,5, tako dob-
ljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.

Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izlo-
čene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravna-
vajo po določilih četrtega in petega odstav-
ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

Ponudba, ki je najugodnejša za dobavo
pisarniškega pohištva je tista ponudba, ki
po vseh vrednotenjih skupaj doseže najviš-
je število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: 1. 11. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj,
tel. 061/178-52-39, vsak delovnik od 9.
do 10 ali GSM 041/699-016.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 0048-308/75-99 Ob-12182
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Republika  Slovenija,  Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave:
– Policijska postaja Ribnica, Škrabčev

trg 5, Ribnica,
– Policijska postaja Ravne na Koroškem,

Prežihova 17, Ravne na Koroškem,
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet javnega razpisa
je izdelava, dobava in montaža pi-
sarniške in druge notranje opreme, po
sklopih:

– sklop I: izdelava, dobava in montaža
pisarniške in druge notranje opreme za PP
Ribnica (mizarska oprema, stoli, ostala opre-
ma, zavese),

– sklop II: izdelava, dobava in montaža
pisarniške in druge notranje opreme za PP
Ravne na Koroškem (mizarska oprema, sto-
li, ostala oprema, zavese).

Vrsta in količina opreme za posamezen
sklop je razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko prijavi za izvedbo javnega
naročila v celoti (za sklopa I in II) ali pa za
posamezen sklop (I ali II) v celoti. Ponudnik
ne more ponuditi posameznih postavk iz
posameznega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za oba sklo-
pa v celoti (I in II) 28,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– sklop I: 16,000.000 SIT,
– sklop II: 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasnejši rok za izdelavo, dobavo in montažo
opreme, ki je predmet javnega naročila, je
30. 11. 1999.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade.

Kontaktna oseba:
– za sklop I: Darko Kuntarič, tel.

061/172-4896, 172-4383,
– za sklop II: Jani Topolovec, tel.

061/172-4743, 172-4383.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
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jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-75-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 10. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  javno  odpiranje  ponudb  bo
15. 10. 1999, ob 9. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi in
montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi, dobavi in montaži pisarniške in dru-
ge notranje opreme v PP Ribnica in PP Rav-
ne na Koroškem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
reference in finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo: za merilo cena je 30 točk, za
merilo reference 10 točk in za merilo fi-
nančno stanje ponudnika 6 točk.

15., 16., 17.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 220-006/99 Ob-11945
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, številka telefaksa:
061/13-16-035.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: letališče Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dogra-
ditev prizidka k tehničnemu traktu ob
kontrolnem stolpu na letališču Maribor;
49,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: do-
graditev službenih prostorov.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 30. 10.
1999 do 30. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Le-
tališka kontrola letenja Maribor, Letališče
Maribor, 2312 Orehova vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5 dni pred rokom
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
50100-630-10014.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 15. 10.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi
URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija na prvi poziv v višini 10% ponud-
nikove cene z veljavnostjo 60 dni od datuma
odpiranja ponudb (podrobna obrazložitev je
razvidna iz razpisne dokumentacije).

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 ZIPRO in sklenjeno po-
godbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

Št. 486/139 Ob-11994
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Črnomelj,
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črno-
melj, faks 068/53-182.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ko-
munala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska ce-
sta 24 (na lokaciji CČN Črnomelj - Vojna
vas).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprava za dehidracijo
blata na CČN Črnomelj.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: veljajo
samo kompletne ponudbe (dobava in mon-
taža).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,600.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ma-

rec 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

marec 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o., Be-
lokranjska cesta 24.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 15. 10. 1999
med 7. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 25.000
SIT na žiro račun št. 52110-601-13320.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Čr-
nomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24 (taj-
ništvo).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 11. uri na Javnem podjet-
ju Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranj-
ska cesta 24 (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo 30
dni od datuma po izdaji sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji definirani v razpi-
sni dokumentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 19. 10. 1999 do 9.
ure v pisni obliki.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Danilo Vranešič, tel. 068/51-971.

16., 17.
Komunala Črnomelj, d.o.o.
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ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 1999
po 14. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 7. 1999 pod št.
220-006/99, Ob-8744, objava o izidu pa
dne 24. 9. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-11947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala, p.o., Mo-
zirje, Praprotnikova 36, Mozirje, tel.
063/831-086, faks 063/832-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Loke pri Mozirju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: cen-
tralna čistilna naprava Mozirje – II. faza.

Ocenjena vrednost del: 33,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del 8. november 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena najkasneje do 31. decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala, p.o., Mozirje, Praprotnikova 36,
Mozirje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. ok-
tobra 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52810-601-20423.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. oktober 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Mozirje, p.o.,
Praprotnikova 36, 3330 Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. oktober 1999 ob 11. uri, v sejni sobi
JP Komunala Mozirje, p.o., Praprotnikova
36, 3330 Mozirje.

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%,
– rok izvedbe – 15%,
– kakovost terminskega plana – 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Javno podjetje Ko-
munala Mozirje, p.o., Praprotnikova 36, Mo-
zirje, Andrej Ermenc.

17., 18.
Javno podjetje Komunala, p.o.,

Mozirje

Št. 353-30/99 Ob-11993
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: 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: mesto Metlika.
4. (a) Vrsta storitve, opis ter orientacij-

ska vrednost naročila: razpis se nanaša na
izbiro najugodnejšega izvajalca za gradnjo
kanalizacije v Metliki:

– rekonstrukcija kolektorja B,
– gradnja kanalizacije “Za gradom“.
Ocenjena vrednost del je ca.

18,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe o izvajanju del, do-
končanje del do 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informa-
cije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Met-
lika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 8 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 –
kanalizacija Metlika“.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 11. 10. 1999 ob 10. 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: 50% plačila oprav-
ljenih del se bo lahko obračunalo do konca
leta 1999, preostalih 50% plačila opravlje-
nih del se obračuna v letu 2000 v skladu z
dogovorom oziroma pogodbo.

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 fizična 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, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 11. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference - 5%,
– ponudbena cena – 50%,
– rok izvedbe - 10%,
– garancijski rok za izvedena dela - 5%,
– posebne ugodnosti (zamik plačila) - 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 096-32/99 Ob-12004
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Ljubljana, Dunaj-
ska 50, št. faksa 061/17-66-369.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Cankarje-
va 18 (pritličje, II., III. in IV. nadstropje, fa-
sadni in dvoriščni del).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba zamenjave oken (PVC – trokomorna
s trojnim tesnenjem) v orientacijski vred-
nosti 25,950.000 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 v 14
dneh po sklenitvi pogodbe, dokončanje v 3
tednih (izvedba ob petkih od 15. ure dalje,
sobotah in nedeljah).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Ljubljana, Cankarjeva 18,
oddelek splošnih nalog, soba 5.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999 med
12. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na žiro račun št.
50105-609-10579, sklicna št. 739000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 10. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50 (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 10. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila z veljavnostjo do
30. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v celoti po primopredaji izvedenih
del.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
cena, reference, rok izvedbe - kot v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo pisno na naslovu na-
ročnika ali po tel. 061/1766-210, pri Ani
Remškar Šket.

17., 18.
Agencija RS

za plačilni promet

Št. 33-360/99 Ob-12010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361, faks
41-284, kont. oseba Keš Franc, inž.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda za visoko cono soseske
“S 13” Trnovo.

Ocenjena vrednost je 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november,
december.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bi-
strica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,

kont. oseba Antonič Darinka, tel.
067/81-190, faks 81-586.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
52210-601-11971, KSP Ilirska Bistrica.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.

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 naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo po mesečnih situacijah, z
zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve si-
tuacije.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 14. 10. 1999
do 12. ure lahko, pozneje pa ne več.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe, garan-
cija in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del od razpisanih, z ozirom na razpo-
ložljiva finančna sredstva in se za zmanjšan
obseg del tudi sklene ustrezna pogodba;
izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-12037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače
33, 6330 Piran.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Strunjan.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba tlačnega črpališča fekalnih vod s pri-
padajočo kanalizacijo, ocenjena vrednost
21,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
2. 11. 1999, predviden zaključek del
22. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Sektor JSVO, kontaktna oseba Alen-
ka Poljšak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT na ži-
ro račun 51410-601-12921.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, d.o.o., For-
nače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni
kuverti jasno označeni z napisom: “Ponudba
– Ne odpiraj!”, z navedbo “javni razpis –
Izvedba tlačnega črpališča Strunjan”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1999 ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5% od po-
nudbene vrednosti javnega naročila, veljav-
nost do 15. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 30 dni po izdanih situacijah.

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:
pravna oseba ali samostojni podjetnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša cena.

Merila:
– cena – 80 točk,
– najkrajši rok izvedbe – 15 točk,
– reference – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Poljšak Alenka, tel.
066/21-750-40.

17., 18.
Javno podjetje “Okolje” Piran

Ob-12038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP “Okolje” Piran, d.o.o., Fornače
33, 6330 Piran.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Portorož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: diesel
agregat za rezervno napajanje z elek-
trično energijo črpališča, nazivne moči
45 kwA, 220/380 V, z vgraditvijo, oce-
njena vrednost del 5,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 10. 1999, predviden zaključek del
18. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
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“Okolje” Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Sektor JSVO, kontaktna oseba Alen-
ka Poljšak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 5.000 SIT na ži-
ro račun 51410-601-12921.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran,
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo;
v zapečateni kuverti, jasno označeni z na-
pisom: “Ponudba – Ne odpiraj!”, z naved-
bo “javni razpis – Agregat za rezervno na-
pajanje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1999 ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5% od po-
nudbene vrednosti javnega naročila, veljav-
nost do 18. 10. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 30 dni po izdanih situacijah.

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:
pravna oseba ali samostojni podjetnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša cena.

Merila:
– cena – 80 točk,
– najkrajši rok izvedbe – 15 točk,
– reference – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Poljšak Alenka, tel.
066/21-750-40.

17., 18.
Javno podjetje “Okolje” Piran

Št. 8130/2449/1999 Ob-12039
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-25-62.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Elektro-Slovenija,
d.o.o., objekti RTP-ji ELES-a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: premo-
ženjsko in avtomobilsko zavarovanje
(vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije, ki je na razpolago na
vpogled na naslovu naročnika).

Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal tri možnosti pri sestavi ponudbe, in
sicer:

– celovito ponudbo za premoženjsko in
avtomobilsko zavarovanje,

– celovito ponudbo za avtomobilsko za-
varovanje,

– celovito ponudbo za premoženjsko za-
varovanje.

Ocenjena vrednost zavarovalne premije:
50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek: december 2000, predviden zaklju-
ček: december 2001 oziroma december
2005.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo službe za komercialne
posle, soba 2.D.12, Antonija Markelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (skupaj z DDV),
virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbo:  pri  naročniku,  vlo-
žišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina
Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba B/IV.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, obročno plačevanje, plačilni rok
posameznega računa najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo, ostale podrobnosti so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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 naslednje do-
kumente:

1.1. bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki se glasi na 10% orientacijske vredno-
sti, objavljene v Uradnem listu RS,

1.2. izpolnjen obrazec “Ponudba”,
1.3. registracijo podjetja pri pristojnem

organu (datum izdaje listine in njene overo-
vitve ne sme biti starejši od 30 dni),

1.4. bilanco stanja in uspeha ponudnika
ter izračun solventne meje in garancijskega
sklada na dan 31. 12. 1998.

Ponudnik mora predložiti posebej še na-
slednje podatke na dan 31. 12. 1998:

– zavarovalne premije,
– likvidirane škode,
– zavarovalno-tehnične rezervacije (pre-

nosne premije, škodne rezervacije, izrav-
nalne rezervacije),

– rezervacije za bonuse in popuste,
– matematične rezervacije,
– ostale zavarovalno-tehnične rezerva-

cije,
– kapital,
– dobiček (pred obdavčitvijo),
– število zaposlenih,

1.5. obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

1.6. pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

1.7. potrjene reference v letih 1997,
1998 in 1999 (po priloženi tabeli),

1.8. seznam kadrov in navedba strokov-
ne usposobljenosti kadrov, ki bodo sodelo-
vali pri izvedbi naročila,

1.9. z manjkajočimi podatki izpolnjeni
pogodbi, parafirani na vsaki strani in podpi-
sani ter potrjeni z žigom ponudnika,

1.10. izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna,

1.11. parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

1.12. izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti izvedbe predmeta naro-
čila,

1.13. potrdilo Ministrstva za finance –
Davčne uprave RS, da ponudnik nima evi-
dentiranih neporavnanih davkov in drugih
dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni),

1.14. fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance – Davčne uprave RS, da je ponud-
nik davčni zavezanec za DDV,

1.15. potrdilo Ministrstva za pravosodje
– kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potr-
dila ne sme biti starejši od 90 dni),

1.16. potrdili Okrožnega sodišča, iz ka-
terih je razvidno:

– da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
obeh potrdil ne sme biti starejši od 90 dni),

1.17. podati podatke o že sklenjenih po-
godbah za tovrstne storitve, iz katerih je
razvidna zasedenost oziroma razpoložljivost
kadrovskih kapacitet,

1.18. pisno izjavo ponudnika, da ima v
skladu z zakonskimi zahtevami urejeno po-
zavarovanje, z navedbo pozavarovalnice,

1.19. podatke o razširjenosti poslovne
mreže v vseh regijah Slovenije (Nova Gori-
ca, Divača, Maribor, Celje, ljubljansko ob-
močje), z opisom storitev,

1.20. zavarovalne pogoje za razpisane
vrste zavarovanj,

1.21. zavarovalne pogoje za vrste zava-
rovanj, ki jih nudi ponudnik izven obsega
razpisa.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): stan-
dardna merila:

– višina ponudbene cene (z upošteva-
njem odbitne franšize) – 43% delež,

– finančno stanje ponudnika – 20%
delež,

– celovitost zavarovanja – 10% delež,
– razširjenost poslovne mreže – 5%

delež,
– rok likvidacije škode in plačila – 8%

delež,
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– plačilni pogoji premij (število obrokov
in valuta) – 6% delež,

– potrjene reference na tovrstnih zava-
rovanjih (skupna višina zavarovalnih vsot) –
8% delež.

Nadstandardno merilo:
– boniteta zavarovanca – 15% delež.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Bernarda Oset, tel. 061/174-25-33, faks
061/174-25-62.

17., 18.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 34405-1/99 Ob-12042
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenat v Slovenskih goricah, tel.
062/727-346, faks 062/727-352.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, me-
sto Lenart.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– izgradnja povezovalne ceste s par-
kirišči (I. faza v makadamski izvedbi)
med Ilaunigovo in Gubčevo ulico, kana-
lizacije in vodovoda;

– izgradnja navezovalnega kanala
2.0 na kanalizacijski kolektor od območ-
ja Ob gozdu do Livarne.

Ocenjena vrednost del: pod prvo alineo
12,000.000 SIT, pod drugo alineo
4,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela posameznega sklopa
(pod prvo oziroma pod drugo alineo) v kom-
pletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih del iz posameznega
sklopa.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 25. 10.
1999–30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vin-
ko Kramberger, soba 29/II, ali Silvo Sla-
ček, soba 19/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 10. 1999 do 9. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 19/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1999 ob 10. uri, Občina Lenart,

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponujenih del, ki mora veljati 45 dni
po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

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:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 10. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena ob upoštevanju fiksnih cen v ča-
su pogodbenega roka (70% delež), refe-
rence ponudnika na podobnih delih (20%
delež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).

Točke po posameznem merilu se pon-
derirajo s spredaj navedenimi deleži.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Lenart

Št. 2/99-9 Ob-12043
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Turnišče, Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, tel. 069/72-370,
069/72-060, faks 069/72-290.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: k. o. Nedelica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja biološke čistilne naprave in iztočne-
ga kanala za Občino Turnišče, ocenjena
vrednost naročila je 250,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudbo po-
nudi le po popisu del iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek
15. 11. 1999, dokončanje 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Turnišče, Štefana Kovača 73, Tur-

nišče, občinska uprava, tel. 069/72-370,
069/72-060.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na žiro račun Atrij, d.o.o., Odran-
ci, št. 51900-601-24186, s pripisom “raz-
pisna dokumentacija – čistilna naprava”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure, ne glede na
način dostave, če je 31. dan sobota ali ne-
delja se prenese na ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob
13. uri, v sejni sobi Občine Turnišče, Štefa-
na Kovača 73, Turnišče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe, višina garan-
cije je 10% od vrednosti razpisanih del, tra-
janje garancije je 60 dni od datuma oddaje
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih me-
sečnih situacijah v roku 60 dni.

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:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za
dejavnost in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera o naročilu je bila objav-
ljena 16. 7. 1999.

18.
Občina Turnišče

Št. 133/99 Ob-12045
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bonišnica Golnik – KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-100.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Bonišnica Golnik –
KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
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va respiratornega laboratorija (gradbe-
na-obrtniška dela), ocenjena vrednost ce-
lote je 9,000.000 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: dela se oddajo kot celota.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda na
podlagi popisa del v razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
sredina novembra 1999, dokončanje del
do konca decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bo-
nišnica Golnik – KOPA, uprava bolnišnice,
nabava in javna naročila (R. Potočnik), tel.
064/469-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 10. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bonišnica Golnik – KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj), tel. 064/469-441.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 1999
ob 12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik – KOPA.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 5% vrednosti ponudbe. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
še 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije ob-
nove (podpisa primopredajnega zapisnika).

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:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 25. 10.
1999 od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50 točk), rok plačila in plačilni
pogoji (20 točk), čas izvedbe (20 točk),
reference (10 točk).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Vinko Štefe, tel.
064/469-461 in Roman Potočnik, tel.
064/469-444 (razpisni del).

17., 18.
Bolnišnica Golnik

Št. 351-03-9/99 Ob-12050
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela na
adaptaciji dela vojašnice za potrebe
Okrajnega sodišča v Škofji Loki. Ocenje-
na vrednost del za celoto je 145,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le kom-
pletna gradbena, obrtniška in instalacijska
dela.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
dene primopredaje pogodbenih del je
15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, soba II/68, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, oziroma Anton Gru-
den, tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1999,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 10. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v
primeru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1999 ob 10. uri, v prostorih RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani po-
nudnik predložil v 10 dneh po podpisu po-
godbe. Veljavnost garancije mora biti še tri
mesece po uspešni primopredaji izvršenih
del,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% pogodbene vrednosti, kate-
ro bo izbrani ponudnik predložil ob primo-
predaji izvršenih del. Veljavnost garancije
mora veljati še en dan po izteku garancij-
skega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvršena dela se bodo plačevala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
60–90 dni po prejemu in potrditvi meseč-
nih situacij s strani naročnika.

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, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 120 dni, šteto od dneva
oddaje ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bo strokov-
na komisija upoštevala naslednja merila:

a) cena,
b) reference iz naslova javnih naročil,
c) garancijski rok.
k točki a) Cena – 60%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa za vsako višjo ceno
od najnižje po naslednji enačbi:
Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100 (Cv – višja
cena, Cmin – najnižja cena).

k točki b) Reference iz naslova javnih na-
ročil – 30%

Pri referencah iz naslova javnih naročil
bo strokovna komisija ocenjevala vsako na-
ročilo, izvedeno za Ministrstvo za pravosod-
je po 2 točki, za ostale pa po 1 točko.
Ponudnik z največjim številom tako zbranih
točk bo ocenjen s 100 točkami, nato pa
vsako nižje število tako zbranih točk po
enačbi: Tr=100-((Rn-Rm)/Rn)100 (Rn –
najvišje reference, Rm – manjše referen-
ce).

k točki c) Garancijski rok – 10%
Strokovna komisija bo ocenila najvišji ga-

rancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo
s krajšim garancijskim rokom pa po enačbi:
Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100 (Gn – najdaljša
garancija, Gk – krajša garancija).

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, 0,3 za
reference in 0,1 za garancijo.

Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki
izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Pri ocenjevanju ponudb bo strokovna ko-
misija upoštevala tudi podatke iz izjav, do-
kazil in tabel, ki v kriterijih niso izrecno na-
šteti.

V skladu z 39. členom zakona o javnih
naročilih je naročnik dolžan posebej ovred-
notiti neobičajno nizke cene ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: RS, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

17., 18.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št.110-1/99 Ob-12058
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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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. Kraj izvedbe del: AC Arja vas – Vran-
sko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ar-
ja vas – Vransko; dodatna protihrupna
zaščita.

Ocenjena vrednost celote je
32,000.000 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 15. 12. 1999.

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
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 26. 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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 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 AC Arja vas – Vransko; dodatna proti-
hrupna zaščita“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 10.
1999 ob 10. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike 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 pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 960.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

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 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.

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 na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Franc Žagar, inž. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Einspielerjeva 6, tel. 136 24
00/218, faks 136 97 16.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št.110-1/99 Ob-12061
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. Kraj izvedbe del: AC Šentilj – Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Šen-
tilj – Pesnica; protihrupna zaščita.

Ocenjena vrednost celote je
18,000.000 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 december 1999.

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 24. 9. 1999 do 11. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-

roma 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
26. 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 AC Šentilj – Pesnica; protihrupna zašči-
ta“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 10.
1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike 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 pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 540.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

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 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.

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 Vladi-
mir Breščak, dipl. inž. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ulica talcev 24, 2000 Mari-
bor, tel. 062/224-559, faks 062/224-549.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-12126
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ljudska univerza Škofja Loka, Pod-
lubnik 1B, 4220 Škofja Loka, faks
064/620-888.

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-

no – obrtniško – instalacijskih del in opre-
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me: rekonstrukcija objekta št. 9 nekda-
nje vojašnice na Partizanski cesti v Škof-
ji Loki.

Ocenjena vrednost del je 70,000.000
SIT.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega začetka je takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje del pa
do 31. 12. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Roz-
man Petra, Ljudska univerza Škofja Loka,
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel.
064/656-130.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko plačajo z
virmanskim nakazilom na ŽR št.
51510-603-30783.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 10. 1999 do 13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ljudska univerza Škofja Lo-
ka, Podlubnik 1B, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1999
ob 13.30, v prostorih Ljudske univerze
Škofja Loka, Podlubnik 1B, Škofja Loka.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 28. 10. 1999.

Ljudska univerza Škofja Loka

Št. 344-04-9/99-34 Ob-12131
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Čečov-
je 12a, Ravne na Koroškem, faks
0602/23-638.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta v mestni četrti na Čečovju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste na Čečovju – fa-
za “A”.

Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: po-
nudnik pripravi ponudbo na podlagi razpi-
sne dokumentacije in predračuna, ki je se-
stavni del projekta št. 22/99.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 10. 1999 in dokončanje del 16. 11.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, urad za komunalno
cestno gospodarstvo, kontaktna oseba:
Hovnik Rajko, inž. gradb., tel.
0602/23-821, int. 224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 14. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s položnico na
račun št. 51830-630-25601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Čečovje 12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638,
prevzemnica Marija Hober.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1999
na naslovu: Občina Ravne na Koroškem,
Čečovje 12a, Ravne na Koroškem – sejna
soba, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo opravljena dela poravnal po me-
sečnih situacijah, s poravnavo v roku 90 dni
od izstavitve.

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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
izpolniti zahteve v razpisni dokumentaciji in
pogoje odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 5. člen).

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference, izkušnje, kakovost,

2. rok,
3. višina cene.

Vrstni red je napravljen na podlagi teže
in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu Slovenskih železnic za
kvalitetni in količinski nadzor pri prevzemu
materiala in izvajanja del obnove elektrificira-
nega voznega omrežja 3 kV na elektrificira-
nih progah Slovenskih železnic, d.d., objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne
17. 9. 1999, Ob-1571, št. 2.0.-3727/99,
se v 9.(c) točki cena razpisne dokumentacije
popravi in se pravilno glasi: 80.000 SIT.

Uredništvo

Št. 150/99 Ob-11916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj,
062/651-135.

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: sanacija plazov na javnih
poteh:

a) zemeljski plaz na JP 893120 Sveča-
ne–Maher–LC, pri Zg. Velki 101 (Želj),

b) zemeljski plaz na LC 392060 Šentilj–
Zg. Kungota, pri Kresnica 20,

c) zemeljski plaz na JP 893110 Sveča-
ne–Oder, pri domačiji Lilek.

Ocenjena vrednost naročila:
a) 3,700.000 SIT,
b) 4,600.000 SIT,
c) 11,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šentilj.
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 storitve, ki ga lahko
opravijo ponudniki gradbene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo mo-
ra biti izvedeno v skladu z zakoni in predpisi,
ki veljajo v gradbeništvu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo za
vsa razpisana dela ali pa v celoti samo za
točko 3.a, 3.b ali 3.c.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
je november 1999, rok končanja pa je 70
dni od datuma sklenitve pogodbe. Zaradi za-
gotavljanja sredstev iz državnega proračuna
obstaja možnost pričetka del v dneh do
vključno aprila 2000 oziroma da do izvedbe
razpisanih del sploh ne pride.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna ose-
ba: Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od naslednjega dneva
po objavi do 8. 10. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računo-
vodstvu Občine Šentilj v višini 5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno od-
dati komisiji za izvedbo javnega naročila tik
pred pričetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. dan po objavi raz-
pisa ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od skup-
ne vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
10. 11. 1999 ter bančno garancijo (izbrani
ponudnik) za kvaliteto izvedenih del v višini
5% pogodbene vrednosti pred pričetkom
del, z veljavnostjo 30 dni po roku dokonča-
nja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila za izvedena
dela ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 90 dni od datuma odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je na-
veden v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Šentilj

Ob-11999
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vodnogospodarska osnova
povodja Idrijce.

Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na sede-
žu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

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: naročnik ne bo upo-
števal variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje, soba 217,
tel. 061/178-44-33 oziroma vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 10. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 14. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, prit-
ličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 14. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
221, II. nadstropje.

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
5% od orientacijske vrednosti naročila z ve-
ljavnostjo do 30. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna in
poravnava plačila v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo za po-
samezno nalogo samo z enim ponudnikom.

Ponudnik mora predložiti sklenjene po-
godbe s potencialnimi zunanjimi sodelavci
oziroma podizvajalci.

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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS, oziroma vpisan v vpisnik

samostojnih podjetnikov – posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra ozi-
roma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali posto-
pek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih

letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 14. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim števi-

lom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije dobijo potencialni
ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna
oseba naročnika A. Štravs-Brus, tel.
061/178-44-38.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
400-02-33/99, Ob-6322 v Ur. l. RS, št.
54-55, objava o izidu pa dne 24. 9. 1999.

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 913-008/99-012 Ob-12012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba Marjan Trdin, tel. 061/1734-900
(centrala), faks 061/1328-036.

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: nabava digitalnega televizij-
skega oddajnika DVB-T (oddajnik, spre-
jemniki).

Maksimalna vrednost celotne ponudbe:
21.425,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
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6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:

a) televizijski oddajnik DVB-T moči 200 W,
b) merilni sprejemnik,
c) širokopotrošni sprejemniki za DVB-T.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 3 tedne po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba
Marjan Trdin, tel. 061/1734-900 (centrala),
faks 061/1328-036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago vsak delovni dan od 8.
do 12. ure, v vložišču na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, do 24. 10. 1999. Na
pismeno zahtevo razpisno dokumentacijo
pošljemo po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis DVB-T oddajnik”, s številko
objave v Uradnem listu RS ter s točnim na-
slovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v skladu s točko 10.1 razpisne doku-
mentacije (5% vrednosti ponudbe) in izjavi za
bančno garancijo za dobro izvedbo posla ter
bančno garancijo za odpravo napak v garan-
cijskem roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: sredstva za plačilo so
predvidena v proračunu za leto 1999 pod
postavko 7276 in v planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: po prejetju sklepa o izboru
ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu po-
godbe najkasneje v roku 8 dni od vročitve
sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi k podpi-
su pogodbe, bo naročnik uveljavil bančno
garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumenta-
cije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– za oddajnik:
· cena in plačilni pogoji (0–50 točk),
· reference (0–10 točk),
· tehnične in upravljalske lastnosti oddaj-

nika (0–10 točk);
– za sprejemnike:
· cena (0–50 točk),
· prijaznost sistema za uporabo (0–10 točk),
· tehnične lastnosti (0–10 točk),
· prenosnost sistema (0–10 točk).
18., 19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 110-1/99 Ob-12057
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 ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja (PGD), pro-
jekta za izvedbo (PZI) in projekta za raz-
pis (PZR) za podhod Dravograjske ceste
v Mariboru, kot del zahodne obvoznice
Maribor.

Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor – most – Erjav-
čeva.

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: projekti morajo biti pre-
dani v treh mesecih po prejemu pisnega ob-
vestila o oddaji del izbranemu ponudniku.

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 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.500 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
15. 10. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD), projekta za izvedbo (PZI)
in projekta za razpis (PZR) za podhod Dravo-
grajske ceste v Mariboru, kot del zahodne
obvoznice Maribor“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 10.
1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republi-
ke Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

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 180.000 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.
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 Danijela Fišer, dipl.
inž. – Družba za državne ceste, d.o.o., Ulica
talcev 24, Maribor, tel. 062/224 559, faks
062/224 549.

19., 20.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Št. 00312/00 Ob-12059
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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: storitev – čiščenje poslovnih
prostorov, v okvirni vrednosti 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: uprava Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica, ŽR št. 51800-601-180, Po-
šta Slovenije, d.o.o., Maribor.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1999 ob 9. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 500.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: z virmanom 30 dni od
prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: 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:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje storitev
enaki ali večji od dvakratne vrednosti ponud-
be (obrazec BON 1 I/8).

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 141-1/99 Ob-12060
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovar-
niška 3, Ajdovščina, 065/16-23-150.

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: čiščenje prostorov.

Vrednost naročila 9,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah v Ajdovščini,

Tovarniška 3 in v Vipavi, Beblerjeva 5.
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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora biti celovita, po
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 1. 1.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3,
Ajdovščina - tajništvo, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. september 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
52010-603-31434 pri APP Ajdovščina.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. oktober 1999 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ajdovščina,
Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8.
oktober 1999 ob 12. uri na upravi Zdravstve-
nega doma v Ajdovščini, Tovarniška 3.

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
1% ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z obrazcem
pogodbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
izbranim ponudnikom.

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 v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 10. oktober
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– kakovost del.
18. Druge informacije o naročilu: po pred-

hodni najavi pri Vidmar Ireni možen ogled.
19., 20.

Zdravstveni dom Ajdovščina

Ob-12095
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Jarše, Rožičeva 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-

nost naročila: čiščenje prostorov štirih ob-
jektov Vrtca Jarše, 25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vrtec Jarše, Rožičeva 10,
Ljubljana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: april 2000, april 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, Ljubljana, tajništvo, 1. nadstropje – kon-
taktna oseba Tamara Georgievska in Katari-
na Logar, tel. 1253-120.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 10. 1999 do 14.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraže-
vanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, tajniš-
tvo, 1. nadstropje, kontaktna oseba Tamara
Georgievska in Katarina Logar.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 15. uri, Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: v
razpisni dokumentaciji.

13., 14.
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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: 21. 10. 1999 do
15. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– kvaliteta,
– druge ugodnosti ponudnika.
18., 19., 20.

Vrtec Jarše, Ljubljana

Ob-12063
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Celje, Kosove-
lova 4, 3000 Celje, faks 063/441-645.

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: čiščenje prostorov Srednje
trgovske šole in oskrba s pripadajočim
čistilnim materialom, čistilnimi sredstvi
in sredstvi za sanitarije.

Ocenjena vrednost naročila je
10,400.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: šolska zgradba na Koso-
velovi 4, Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
za izvedbo naročila se lahko prijavijo izvajalci,
ki so usposobljeni za izvajanje del čiščenja
poslovnih prostorov, imajo ustrezno število de-
lavcev za izvajanje rednega čiščenja.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le
za celo storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo va-
rianto v skladu z določili iz razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 11. 1999 za ne-
določen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sred-
nja trgovska šola Celje, Kosovelova 4, Celje,
kont. oseba Marija Tepič, soba 206/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 10. 1999 do
10. ure, z dokazilom o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika, št.
50700-603-30208.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti, ne glede na način posredovanja,
do 14. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Srednja trgovska šola Celje,
Kosovelova 4, 3000 Celje, soba 206/ I.
nad., pri Mariji Tepič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1999 ob 12. uri v konferenčni sobi

Srednje trgovske šole Celje, Kosovelova 4,
Celje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ ali sklicevanja na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu se dobijo na naslovu:
Srednja trgovska šola Celje, Kosovelova 4,
Celje, kontaktna oseba Leon Podvratnik, prof.,
tel. 482-930, pisarna 205/I. nadstropje.

19., 20.
Srednja trgovska šola Celje

Št. 441/99 Ob-12066
1. Naročnik: Srednja šola Sevnica, Sav-

ska 2, 8290 Sevnica, kontaktna oseba: Mira
Vukolič, telefon: 0608/460-530.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro ponudni-
ka brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila, in sicer:

a) priprava ca. 70 kosil dnevno z na-
slednjo sestavo: 55-65% ogljikovih hidra-
tov, najmanj 15% beljakovin (vsaj 2/3
živalskega izvora) in 20-25% maščob;
obrok mora vsebovati najmanj 8 gramov
vlaknin,

in
dostava teh kosil v jedilnico Srednje

šole Sevnica, Savska c. 2, Sevnica, vsak
dan pouka po šolskem koledarju za te-
koče šolsko leto.

Orientacijska vrednost naročila znaša:
6,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Srednja šola Sevnica.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic: da.

b), c)
6. Navedba posameznih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: takoj po podpisu po-
godbe, predvidoma od 10. 11. 1999 do
10. 11. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Sred-
nja šola Sevnica, Savska 2, 8290 Sevnica,
Mira Vukolič, dijaški dom, tel.
0608/460-530, int. 103.

b), c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: do 15. 10. 1999 do 12.
ure v zaprti kuverti s čitljivo oznako “Ponudba
– Ne odpiraj!“

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Srednja šola Sevnica, Sav-
ska 2, 8290 Sevnica, tajništvo, soba 31.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10. 1999
ob 13. uri v učilnici dijaškega doma Srednje
šole Sevnica, Savska 2, 8290 Sevnica.

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
3% od ocenjene vrednosti ponudbe, ki je
predmet razpisa.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo storitev bo reali-
zirano mesečno (dvanajstine) na podlagi po-
trjenih računov s plačilnim rokom 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalci ali skupno nastopanje z oprede-
litvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora k ponudbi predložiti dokazi-
lo, da ima upravno dovoljenje za opravljanje
razpisane storitve.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev izbire:
a) cena 6 točk,
b) kvaliteta 5 točk,
c) plačilni rok 4 točke,
č) dosedanje reference 3 točke,
d) pestrost jedilnika 2 točki.
18. Druge informacije o naročilu:
Ponudba mora vsebovati:
– najmanj 15 različnih vrst kosil, ki jih je

ponudnik pripravljen dobaviti v enem mese-
cu z izračunom kalorične vrednosti posamez-
nih jedi, ki sestavljajo kosilo,

– ceno posameznega kosila,
– plačilne pogoje in
– dosedanje reference.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
Srednja šola Sevnica

Št. 363-02-33/99 Ob-12106
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

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: najem s postopnim odku-
pom opremljenih poslovnih prostorov v
velikosti 700 m2 in možnostjo parkiranja
v okolici objekta za potrebe Upravne eno-
te Metlika.

Ocenjena vrednost naročila znaša
21,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti predložene vse zah-
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tevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 12.
1999, čas trajanja storitve po predlogu naj-
ugodnejšega ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, tel.
061/178-5239, faks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 1999, vsak de-
lovni dan od 8. do 9. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 19. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glav-
na pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
naročila za obdobje enega leta, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 17. 1. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk),

6. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov (0–15 točk).

Pri vrednotenju od točke 1 do 6 se upo-
števa vplivnostni faktor 0.7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo
obravnavano ceno veljavne ponudbe, ki se

pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.3, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša je tista ponudba, ki
doseže najvišji rezultat po vseh vrednotenjih
po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 10. 11. 1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 554/99 Ob-12145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš, univ.
dipl. ekon., Celjska cesta 37, Vojnik, tel.
063/772-311,772-010, faks 063/772-593.

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: pranje perila; 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 2000, zaključek 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont. ose-
ba Magda Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahte-
vajo pisno na naslovu pod točko 1 do vključ-
no 6. 10. 1999 do 12. ure. Odgovore bodo
ponudniki prejeli do 7. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 ob 10. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
800.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 31. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje
vsaka pravna ali civilna oseba, ki je registrira-
na za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

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:

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. do 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za pravne
osebe); potrdila DURS o opravljanju dejav-
nosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in uspe-
ha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civilne
osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne do-
kumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi vse zahtevane
letne količine storitev,

– izpolnjenim obrazcem za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja oziro-
ma družbe z več kot 150 zaposlenimi) z doka-
zili (izjave naročnikov ali fotokopije pogodb),

– izjave naročnikov, navedenih na obraz-
cu za reference in Psihiatrične bolnišnice
Vojnik v kolikor je za naročnika že opravljal
storitve pranja perila, o kvaliteti pranja in mo-
rebitnih manjkih ugotovljenih pri prevzemu
opranega perila,

– izjavo, da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja fiksno ceno na eno-
to storitev za leto 2000,

– izjavo, da zagotavlja dostavo perila fco
bolnišnica – naloženo in razloženo,

– izjavo, da sprejema tehnologijo zbiranja
in razdeljevanja perila,

– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma kvaliteto
kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 800.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje
so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 12. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: izpolnjevanje vseh izlo-
čitvenih kriterijev in najnižja končna cena.

18. Druge informacije o naročilu: pri oce-
njevanju ponudb ne bodo upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 26. 10. 1999.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 11. 1999.
19., 20.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 02.4.-1151/99 Ob-12147
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, faks:
061/29-14-821.

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 tehnologije odvijanja pro-
meta na dvotirni progi Divača – Koper
(povečanje kapacitete enotirne proge) s
tehnologijami končnih (Divača, Koper) in
vmesnih postaj ter prehitevališč,

– izdelava vozno-dinamičnih pogojev
vožnje vlakov v predorih na novih, načr-
tovanih trasah proge Divača – Koper z
izdelavo osnutka za noveliranje “Navodi-
la za projektiranje, gradnjo in vzdrževa-
nje železniških predorov“.

Ocenjena vrednost: 43 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Divača - Koper.
5. a) Navedba ali je izvedba naročila te

storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za specifičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročila: zakon o gra-
ditvi objektov in ostali zakoni in podzakonski
akti za gradnjo infrastrukturnih objektov.

(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: ni posameznih delov storitve.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 mesecev.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za strategijo
in razvoj, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba
229/II, kontaktna oseba: mag. Blagomir Čer-
ne, udig., tel. 29-14-199, faks 29-14-813.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila ter prevzem
razpisne dokumentacije: 5.000 SIT z DDV; z
virmanom na št. ŽR 50100-601-5014744
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet; s pologom gotovine na glavni bla-
gajni, Kolodvorska 11, soba 115/I.

Prevzem razpisne dokumentacije je mo-
žen le s predložitvijo potrdila o vplačilu razpi-
sne dokumentacije, ki se ga pridobi v glavni
blagajni, soba 115/I, od 8. do 10. ure in od
11. do 13. ure, ob predložitvi podatkov za
izdajo računa (naslov in sedež kupca, žiro
račun in davčna številka) in morebitnim doka-
zilom o že nakazanih sredstvih.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-

be, ki bodo predložene do 25. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
Službe za strategijo in razvoj, soba 229/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. 10.
1999, ob 11. uri, SŽ, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana (sejna soba Prometnega inštituta).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša 3% od
ocenjene vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih:

– vsa plačila bodo realizirana na podlagi
potrjenih računov oziroma situacij;

– plačila bodo izvršena v 60 dneh po po-
trditvi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalci ali skupno nastopanje z oprede-
litvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija izpiska iz sodnega registra z ve-
ljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje de-
javnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma
poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrov-
ska sestava in opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in merila
določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba: mag. Blagomir Černe, udig., tel.
29-14-199 faks 29-14-813.
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura

Št. 90315-31/1999-1 Ob-12148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-49-09.

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 in sicer:

3.1. Zajem - skaniranje arhiva zem-
ljiškega katastra na IOGU Trebnje:
9,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prosto-
rih 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: je določeno 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 kvalifikaci-
je 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 storitve oziroma naloge so
že opredeljeni 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: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljeno z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, 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 P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 5. 10. 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 - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
6. 10. 1999 ob 10.30; 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, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 26. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, 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: 6. 10. 1999 do
8. ure.

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. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 663-05-641/99-03 Ob-12151
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/178-3411.
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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: predmet javnega razpisa je
razvoj informacijskega sistema za pod-
poro področjem socialno-varstvenih da-
jatev, družinskih prejemkov, preživnin,
rejnin in posvojitev na Centrih za social-
no delo in na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve ter izvajanje meseč-
nih obdelav podatkov za centralna izpla-
čila družinskih prejemkov, social-
no-varstvenih dajatev in rejnin ter cen-
tralnih izpisov obvestil za preživnine za
leta 2000, 2001 in 2002. Orientacijska
vrednost razpisa je 140,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na lo-
kaciji izvajalca ter na lokacijah centrov za
socialno delo na celotnem območju RS, Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne zadeve
in Inštituta RS za socialno varstvo.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba ni rezervirana za specifičen po-
klic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o družinskih prejemkih, Ur. l. RS,
št. 65/93, št. 71/94-a, 73/95-b, 26/99-c,

– pravilnik o izvajanju dopusta za nego in
varstvo otroka, Ur. l. RS, št. 2/97,

– pravilnik o kriterijih za uveljavljanje do-
datka za nego otroka, Ur. l. RS, št. 65/93,
71/94, 3/95,

– zakon o socialnem varstvu, Ur. l. RS,
št. 54/92, 42/94 - odl. USRS, 41/99,

– zakon o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb, Ur. l. SRS, št.
41/83,

– zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, Ur. l. SRS, št. 14/89.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be morajo navesti imena in strokovne kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celotno javno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek izvajanja del ta-
koj po uveljavitvi pogodbe, razvoj mora biti
dokončan do 31. 12. 2000, storitve obde-
lav pa morajo trajati do 31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za pi-
sno verzijo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na, 4. nadstropje ali na spletnih straneh:
http://www.sigov.si/mddsz/index.htm.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 1999 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo, dobljeno preko interneta znaša
5.000 SIT, za pisno verzijo pa 10.000 SIT.
Znesek je treba nakazati na ŽR
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 10.1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, 4. nadstropje, glavna pisarna v sobi
22.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 12. uri, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, 4. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe z veljavnostjo do 15. 1. 2000 v višini
2,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo bo financiral
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik za izvedbo naročila
lahko pridobi največ dva podizvajalca, ven-
dar mora vsaj 60 odstotkov naročila opraviti
sam. Pravno razmerje je določeno v razpisni
dokumentaciji.

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:

– da posluje ponudnik v skladu z veljavni-
mi predpisi in Navodili ponudnikom (kriterij
mora izpolnjevati ponudnik in vsak podizvaja-
lec),

– da ima registracijo in obratovalno dovo-
ljenje za vse dejavnosti, ki so predmet po-
nudbe,

– da nima neporavnanih davkov in pris-
pevkov določenih z zakonom (kriterij mora
izpolnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da v letih 1997, 1998 in 1999 vodstve-
ni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (kriterij mora
izpolnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnane, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije (za samostojnega podjetni-
ka, da njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno) (kriterij mora iz-
polnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da nima uveljavljenih jamstev ter izgub-
ljenih pravd v letih 1997, 1998 in 1999, ki
kažejo na nezanesljivost poslovanja (kriterij
mora izpolnjevati ponudnik in vsak podizvaja-
lec),

– posest ustreznih prostorov za opravlja-
nje dejavnosti, ki so predmet razpisa,

– kadrovska usposobljenost in razpolož-
ljivost ponudnika: vsaj 6 ustrezno usposob-
ljenih in izobraženih redno zaposlenih stro-
kovnjakov z ustrezno razpoložljivostjo. Za
ustrezno usposobljene in izobražene strokov-
njake štejejo, če imajo vsaj 3 visokošolsko
ali višješolsko izobrazbo, od tega vsaj 2 s
smeri računalništva ali informatike, vsi pa ima-
jo izkušnje s področja razvoja informacijskih
sistemov. Za ustrezno razpoložljive štejejo,
če so strokovnjaki razpoložljivi v obsegu in
terminih, ki jih predvideva plan virov. Pri po-
nudbah s podizvajalci se seštevajo števila
ustreznih strokovnjakov ponudnika in njego-
vih podizvajalcev,

– da nima izkazanih blokad žiro računa
(kriterij mora izpolnjevati ponudnik in vsak
podizvajalec),

– da ima izkazani prihodek v letu 1998
vsaj v višini 100 milijonov SIT. Pri ponudbah
s podizvajalci se kot izkazani prihodek v letu
1998 šteje vsota izkazanih prihodkov po-
nudnika in njegovih podizvajalcev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 25. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): pri oce-
njevanju se bodo uporabljala naslednja me-
rila:

· Ustreznost ponujene rešitve:
– ustreznost izpolnjevanja funkcionalnih

zahtev v točki 7 Specifikacij (komisija bo gle-
de na strokovno presojo glede ustreznosti
načina izpolnjevanja funkcionalnih zahtev do-
delila ponudbi od 1 do 11 točk),

– ustreznost arhitekture (2 točki: arhitek-
tura odjemalec-strežnik, 4 točke: Web arhi-
tektura),

– ustreznost podatkovne baze: (izločitve-
ni kriterij: ponudba se izloči, če ne zadošča
vsem minimalnim zahtevam v točki 8.2 Spe-
cifikacij, 1 točka: ostali relacijski SUPB, 2
točk: MS SQL podatkovna baza, 5 točk:
ORACLE podatkovna baza) ,

– ustreznost strojne in programske opre-
me: (izločitveni kriterij: ponudba se izloči, če
ne zadošča vsem minimalnim zahtevam v toč-
ki 8.3 Specifikacij),

– ustreznost uporabniškega vmesnika: (iz-
ločitveni kriterij: ponudba se izloči, če ne
zadošča vsem minimalnim zahtevam v točki
8.4 Specifikacij),

– ustreznost prevedbe podatkov: (izloči-
tveni kriterij: ponudba se izloči, če ne za-
došča vsem minimalnim zahtevam v točki 8.7
Specifikacij),

– ustreznost dokumentacije: (izločitveni
kriterij: ponudba se izloči, če ne zadošča
vsem minimalnim zahtevam v točki Specifi-
kacij),

– ustreznost usposabljanja naročnika: (iz-
ločitveni kriterij: ponudba se izloči, če ne
zadošča vsem minimalnim zahtevam v točki
Specifikacij, 2 točki: ponudnik zagotavlja
ustrezen prostor, strojno in programsko opre-
mo za izvajanje usposabljanja; za ustrezen
prostor se šteje računalniška učilnica, kjer je
na voljo strojna in programska oprema, na
katero bo nameščena rešitev, kot jo bodo
uporabniki uporabljali na svojem delovnem
mestu),

– ustreznost delovanja in razpoložljivosti
IS: (izločitveni kriterij: ponudba se izloči, če
ne zadošča vsem minimalnim zahtevam v toč-
ki Specifikacij, 1 točka: odzivni čas pri 90%
interaktivnih transakcij pri 200 priključenih
delovnih postajah manjši od 4 sekund, 2
točki: manjši od 2 sekund),

– ustreznost vzdrževanja v garancijskem
roku: (izločitveni kriterij: ponudba se izloči,
če ne zadošča vsem minimalnim zahtevam v
točki Specifikacij),

– ustreznost rednega vzdrževanja: (izloči-
tveni kriterij: ponudba se izloči, če ne za-
došča vsem minimalnim zahtevam v točki
Specifikacij),

– ustreznost izpolnjevanja zahtev za izva-
janje v točki Specifikacij: (komisija bo glede
na strokovno presojo glede ustreznosti nači-
na izpolnjevanja zahtev za izvajanje dodelila
ponudbi od 1 do 11 točk).
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Komisija bo ponudnikom za navedena po-
dročja ocenjevanja dodelila navedene oce-
ne. Posamezne ocene bo seštela, seštevek
bo predstavljal oceno po merilu ustreznosti
ponujene rešitve, maksimalna možna ocena
po tem merilu je 35 točk.

· Sposobnost in usposobljenost ponud-
nika

Splošni izločitveni kriteriji pri merilu spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika so:

– da posluje ponudnik v skladu z veljav-
nimi predpisi in Navodili ponudnikom (kri-
terij mora izpolnjevati ponudnik in vsak
podizvajalec),

– da ima registracijo in obratovalno dovo-
ljenje za vse dejavnosti, ki so predmet po-
nudbe,

– da nima neporavnanih davkov in pris-
pevkov določenih z zakonom (kriterij mora
izpolnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da v letih 1997, 1998 in 1999 vodstve-
ni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (kriterij mora
izpolnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnane, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije (za samostojnega podjetni-
ka, da njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno) (kriterij mora iz-
polnjevati ponudnik in vsak podizvajalec),

– da nima uveljavljenih jamstev ter izgub-
ljenih pravd v letih 1997, 1998 in 1999, ki
kažejo na nezanesljivost poslovanja (kriterij
mora izpolnjevati ponudnik in vsak podizvaja-
lec),

– posest ustreznih prostorov za opravlja-
nje dejavnosti, ki so predmet razpisa (ponud-
nik nima ustreznih prostorov za opravljanje
vseh razpisanih dejavnosti),

– kadrovska usposobljenost in razpolož-
ljivost ponudnika: (izločitveni kriterij: vsaj 6
ustrezno usposobljenih in izobraženih redno
zaposlenih strokovnjakov z ustrezno razpo-
ložljivostjo. Za ustrezno usposobljene in izo-
bražene strokovnjake štejejo, če imajo vsaj 3
visokošolsko ali višješolsko izobrazbo, od te-
ga vsaj 2 s smeri računalništva ali informati-
ke, vsi pa imajo izkušnje s področja razvoja
informacijskih sistemov. Za ustrezno razpo-
ložljive štejejo, če so strokovnjaki razpoložlji-
vi v obsegu in terminih, ki jih predvideva plan
virov. Pri ponudbah s podizvajalci se sešte-
vajo števila ustreznih strokovnjakov ponudni-
ka in njegovih podizvajalcev, 1 točka: po-
nudnik ne zagotavlja rezervnih kadrov, 3 toč-
ke: ponudnik zagotavlja 20% ali več odstot-
kov več ustreznih strokovnjakov, kot je
navedeno v minimalnih zahtevah, 6 točk: po-
nudnik zagotavlja 35% ali več odstotkov več
ustreznih strokovnjakov, kot je navedeno v
minimalnih zahtevah, 8 točk: ponudnik zago-
tavlja 50% ali več odstotkov več ustreznih
strokovnjakov, kot je navedeno v minimalnih
zahtevah),

– poslovna in finančna solidnost ponud-
nika: (izločitveni kriterij: izkazane blokade
žiro računa (kriterij mora izpolnjevati ponud-
nik in vsak podizvajalec), izločitveni kriterij:
ponudba se izloči, če izkazani prihodek v
letu 1998 ni dosegel višine najmanj 100
milijonov SIT. Pri ponudbah s podizvajalci
se kot izkazani prihodek v letu 1998 šteje
vsota izkazanih prihodkov ponudnika in nje-
govih podizvajalcev,

– povprečna bruto plača redno zaposle-
nih, ki bodo delali na projektu, v prvi polovici
1999 (1 točka: manj od 180.000 SIT, 2
točki: več ali enako 180.000 SIT in manj kot
230.000 SIT, 3 točke: več ali enako
230.000 SIT,

– donosnost prihodkov (razmerje med či-
stim dobičkom in prihodki) v letu 1998: (1
točka: več ali enako 4 odstotke in manj kot 8
odstotkov, 2 točki: več ali enako 8 odstotkov
in manj kot 12 odstotkov, 3 točke: več ali
enako 12 odstotkov),

– dosedanje sodelovanje ponudnika z na-
ročnikom: (1 točka: ponudnik je sodeloval
kot podizvajalec pri razvoju naročnikovega
informacijskega sistema, 3 točke: ponudnik
je sodeloval z naročnikom pri razvoju naroč-
nikovega informacijskega sistema, vendar z
naročnikom nima vzpostavljenega dolgoroč-
nega sodelovanja, 5 točk: ponudnik sodelu-
je z naročnikom pri razvoju naročnikovega
informacijskega sistema in ima z naročnikom
vzpostavljeno dolgoročno pogodbeno sode-
lovanje (dalj kot 3 leta).),

– reference ponudnika na področju jav-
nega sektorja: (1 točka: ponudnik je bil podi-
zvajalec pri razvoju informacijskega sistema
na področju javnega sektorja, 3 točke: po-
nudnik je bil izvajalec informacijskega siste-
ma na področju javnega sektorja, vendar ni-
ma z naročnikom vzpostavljenega dolgoroč-
nega sodelovanja, 5 točk: ponudnik je bil
izvajalec informacijskega sistema na področ-
ju javnega sektorja in ima z naročnikom vzpo-
stavljeno dolgoročno pogodbeno sodelova-
nje (dalj kot 3 leta)),

– reference ponudnika pri izdelavi poslov-
nih informacijskih sistemov: (3 točke: ima
referenco, vendar ne za večje poslovne in-
formacijske sisteme, 5 točk: ima referenco
za večje IS. Za večji IS velja, da ga uporablja
več kot 100 uporabnikov, s skupnim obse-
gom podatkov več kot 10 Gb in deluje v
prostranem računalniškem omrežju (WAN)),

– kakovost opravljanja razpisanih storitev:
(1 točka: ponudnik ima dokument, ki doka-
zuje kakovost (normativi), 2 točki: ponudnik
je v postopku pridobivanja ISO certifikata za
razvoj programske opreme, 4 točke: ponud-
nik ima pridobljen ISO certifikat za razvoj
programske opreme),

– način izvajanja: (1 točka: ponudba po-
nudnika s podizvajalci, 2 točki: ponudba sa-
mostojnega ponudnika).

Komisija bo ponudnikom za navedena po-
dročja ocenjevanja dodelila navedene oce-
ne. Posamezne ocene bo seštela, seštevek
bo predstavljal oceno po merilu sposobnosti
in usposobljenost ponudnika, maksimalna
možna ocena po tem merilu je 35 točk. Pri
ponudbah s podizvajalci bo komisija ocenila
ponudnika in vsakega podizvajalca posebej,
razen pri merilu kadrovska usposobljenost in
razpoložljivost ponudnika in merilu način iz-
vajanja. Skupno oceno po posameznem me-
rilu bo izračunala kot uteženo vsoto ocen
posameznih ponudnikov, pri čemer bo za
utež uporabila odstotek javnega razpisa, za
katerega se je prijavil posamezni ponudnik.

· Cena
Komisija bo izračunala ceno, ki jo bo upo-

števala kot merilo, po naslednjem algoritmu:
cena za razvojni del skupaj (iz obrazca

predračun)
+ cena za izvajanje centralnih obdelav za

obdobje treh let skupaj (iz obrazca predračun)

+ cena rednega vzdrževanja za 3 leta sku-
paj (iz obrazca predračun ustrezno preraču-
nano)

+ cena 1200 svetovalnih ur na zahtevo
naročnika (iz obrazca predračun ustrezno
preračunano)

+ cena 2400 programerskih ur na zahte-
vo naročnika (iz obrazca predračun ustrezno
preračunano)

+ cena potrebne dodatne opreme (iz
obrazca predračun).

Po navedenem algoritmu bo izračunana
primerjalna cena vsake ponudbe in povpreč-
na cena vseh ponudb. Posameznim ponud-
nikom bodo podeljene točke glede na od-
stopanje od povprečne cene ponudb po na-
slednji lestvici (izračunan odstotek odstopa-
nja bo zaokrožen na celoštevilčno vrednost):

odstopanje navzdol 15 ali več odstotkov
30 točk, odstopanje navzdol 14 odstotkov
29 točk, odstopanje navzdol 13 odstotkov
28 točk, odstopanje navzdol 12 odstotkov
27 točk, odstopanje navzdol 11 odstotkov
26 točk, odstopanje navzdol 10 odstotkov
25 točk, odstopanje navzdol 9 odstotkov 24
točk, odstopanje navzdol 8 odstotkov 23
točk, odstopanje navzdol 7 odstotkov 22
točk, odstopanje navzdol 6 odstotkov 21
točk, odstopanje navzdol 5 odstotkov 20
točk, odstopanje navzdol 4 odstotke 19 točk,
odstopanje navzdol 3 odstotke 18 točk, od-
stopanje navzdol 2 odstotka 17 točk, odsto-
panje navzdol 1 odstotek 16 točk, brez od-
stopanja 15 točk, odstopanje navzgor 1 od-
stotek 14 točk, odstopanje navzgor 2 od-
stotka 13 točk, odstopanje navzgor 3
odstotke 12 točk, odstopanje navzgor 4 od-
stotke 11 točk, odstopanje navzgor 5 od-
stotkov 10 točk, odstopanje navzgor 6 od-
stotkov 9 točk, odstopanje navzgor 7 odstot-
kov 8 točk, odstopanje navzgor 8 odstotkov
7 točk, odstopanje navzgor 9 odstotkov 6
točk, odstopanje navzgor 10 odstotkov 5
točk, odstopanje navzgor 11 odstotkov 4
točke, odstopanje navzgor 12 odstotkov 3
točke, odstopanje navzgor 13 odstotkov 2
točki, odstopanje navzgor 14 ali več odstot-
kov 1 točka.

Komisija bo kot skupno število točk upo-
števala vsoto točk pridobljenih po merilih
ustreznost ponujene rešitve, sposobnost in
usposobljenost ponudnika in cena. Izbrana
bo ponudba, ki bo dosegla največje skupno
število točk iz navedenih meril !

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo
pri vodji javnega naročila Jurki Hočevar, tel:
061/178-34-37, faks 061/178-34-11, elek-
tronska pošta: Jurka.Hocevar@gov.si. Odgo-
vori ponudnikom bodo poslani po pošti in ob-
javljeni na spletnih straneh: http://www.si-
gov.si/mddsz/index.htm.

19., 20.
Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve

Št. 115/99 Ob-12220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2, 2000
Maribor, telefaks 062/213 541.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje prostorov,
10,800.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Univerza v Mariboru, Dom
podiplomcev in gostujočih učiteljev, Koroška
158, 2000 Maribor in Univerzitetni športni
center, Koroška 130, 2000 Maribor.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, tajništvo, I. nadstropje, pri
Viktoriji Kralj, tel. 062/22 96 440 01.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na račun št. 51800-603-30869.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Kreko-
va 2, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1999, ob 8. uri, Univerza v Maribo-
ru, Krekova 2, 2000 Maribor, sejna soba, I.
nadstropje

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
3% vrednosti skupne ponudbene vrednosti.
Trajanje veljavnosti do sklenitve pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s sklenjeno
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti priložen spisek podizvajalcev in nave-
dena pravna oblika odnosa med njimi

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:

– ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naročila,

– da je denarno likviden,
– da ni pod prisilno upravo ali v stečaju,
– da ima poslovne izkušnje iz predmeta

javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi

na način, kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumen-
taciji.

18., 19., 20.
Univerza v Mariboru

Št. 115/99 Ob-12221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2, 2000
Maribor, telefaks 062/213 541.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževalna dela in druge
storitve, 13,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Univerza v Mariboru, Dom
podiplomcev in gostujočih učiteljev, Koroška
158, 2000 Maribor in Univerzitetni športni
center, Koroška 130, 2000 Maribor.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, tajništvo, I. nadstropje, pri
Viktoriji Kralj, tel. 062/22 96 440 01.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na račun št. 51800-603-30869.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Kreko-
va 2, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1999, ob 12. uri, Univerza v Maribo-
ru, Krekova 2, 2000 Maribor, sejna soba, I.
nadstropje.

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
3% vrednosti skupne ponudbene vrednosti.
Trajanje veljavnosti do sklenitve pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s sklenjeno
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti priložen spisek podi-
zvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.

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:

– ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naročila,

– da je denarno likviden,
– da ni pod prisilno upravo ali v stečaju,
– da ima poslovne izkušnje iz predmeta

javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi

na način, kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Univerza v Mariboru

Št. 115/99 Ob-12222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2, 2000
Maribor, telefaks 062/213 541.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: fizično varovanje,
13,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Univerza v Mariboru, Dom
podiplomcev in gostujočih učiteljev, Koroška
158, 2000 Maribor in Univerzitetni športni
center, Koroška 130, 2000 Maribor.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, tajništvo, I. nadstropje, pri
Viktoriji Kralj, tel. 062/22 96 440 01.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na račun št. 51800-603-30869.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Kreko-
va 2, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1999, ob 10. uri, Univerza v Maribo-
ru, Krekova 2, 2000 Maribor, sejna soba, I.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% vrednosti skupne ponudbene vred-
nosti. Trajanje veljavnosti do sklenitve po-
godbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s sklenjeno
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti priložen spisek podi-
zvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– ponudnik mora izpolnjevati minimalne
pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila,

– da je denarno likviden,
– da ni pod prisilno upravo ali v stečaju,
– da ima poslovne izkušnje iz predmeta

javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi

na način, kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Univerza v Mariboru
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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. 5825/98 Ob-11906
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, garancija, re-
ference, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil
dveh ponudb.

5.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava varovalnih mrež.
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 072/99 Ob-11907
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost opreme, tehnična
podpora, reference, trening.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– blagovna skupina A: Avicom, d.o.o.,
Ljubljana,

– blagovna skupina B: AVI Inženiring,
d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: preklopno-distribucijski
sistem, audio-distribucijski ojačevalniki.

7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A: 27,389.969,65

SIT,
– blagovna skupina B: 8,749.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– blagovna skupina A: 31,511.434,52

SIT, 25,513.441 SIT,
– blagovna skupina B: 8,749.700 SIT,

7,175.312,47 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 1061 Ob-11908
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference: 50%,
– ponudbena cena: 30%,
– ostalo: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Telux, d.o.o., Panonska ulica 30, Ma-

ribor,
– Alessa, d.o.o., Jadranska cesta 28,

Maribor,
– L.K.F., s.p., Veluščkova ulica 7, Mari-

bor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava svetlobne opre-
me in rezervnih delov za vzdrževanje jav-
ne razsvetljave in prometne signalizaci-
je.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v postopku oddaje so bile primerjane
cene za enoto mere.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 362-54/99 Ob-11909
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis ni prispe-
la nobena ponudba, zato javni razpis v skla-
du s 34. členom zakona o javnih naročilih ni
uspel.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 10 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999 pod št.
9741.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-11910
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga, Jav-

no podjetje, d.o.o., Nasipna 64, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ugotavljanje sposobnosti
dobavitelja.

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): plačilni pogoji: 0–30 točk, do-
bavni rok: 0–20 točk, reference: 0–10
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

ZaVas, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana
Črnuče,

Krojaško podjetje Trebnje, Gubčeva c.
28, Trebnje,

Koža, d.o.o., Delavska ul. 33, 2327 Ra-
če,

Mercator Zaščita, d.o.o., Rogozniška c.
14, 2250 Ptuj,

Dravinjski dom, d.d., Celjska 2, Sloven-
ske Konjice,

Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: osebna zaščitna sredstva
po splošnih standardih in posebnih že-
ljah naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi rezultatov je komisija priznala spo-
sobnost za dobavo osebnih zaščitnih sred-
stev na podlagi gornjih meril gornjim ponud-
nikom in z njimi sklenila pogodbe za obdob-
je 12 mesecev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, št.
395/99, Ob-4094.

Snaga Maribor, d.o.o.

Ob-11911
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga, Jav-

no podjetje, d.o.o., Nasipna 64, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ugotavljanje sposobnosti
dobavitelja.

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): plačilni pogoji: 0–30 točk, do-
bavni rok: 0–20 točk, reference: 0–10
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Gom avto, d.o.o., Staneta Severja 5, Ma-
ribor,

Gom trans, d.o.o., Lackova 43b, Mari-
bor,

Car avto, Petrič Mirko, s.p., Srparska
pot 2, Lovrenc na Pohorju,

MPP vozila, d.o.o., Ptujska 184, Mari-
bor,
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Trgoavto Trgovina, d.d., Koper, Prista-
niška 43a,

Dumida, d.o.o.,
Avtocommerce, d.o.o., Maribor,
Podjetje TRG, d.o.o.,
FAS, d.o.o.,
AC Intercar, d.o.o.,
Panadria, d.o.o.,
Petrol, d.d., Ljubljana,
Štajerski avtodom, d.d., Tržaška c. 38,

Maribor,
Maju, d.o.o., Smetanova 75, Maribor,
Petovia avto, d.o.o., Ptuj, Ormoška c.

23, Ptuj,
Avtonabava, d.o.o., Zvezna ulica 2a,

Ljubljana,
MM Car, Ptujska c. 183, Maribor,
Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
Alpetur Bandag, d.o.o., Kidričeva 8,

Škofja Loka,
Autocommerce Konim, Baragova ul. 5,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– rezervni deli za komunalna tovorna

vozila: TAM, Iveco, mercedes, FAP;
– avtoplašči za komunalna tovorna

vozila.
7. Pogodbena vrednost:
rezervni deli za komunalna tovorna vozi-

la: 57,500.000 SIT,
avtoplašči za komunalna tovorna vozila:

10,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi rezultatov je komisija priznala spo-
sobnost za dobavo rezervnih delov in avto-
plaščev za komunalna tovorna vozila na pod-
lagi gornjih meril gornjim ponudnikom in z
njimi sklenila pogodbe za obdobje 12 me-
secev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Št.
395/99, Ob-4095.

Snaga Maribor, d.o.o.

Št. 1/203-99 Ob-10912
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva 60,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference in druge ugod-
nosti v skladu z razpisnimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
Leskoškova 4.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: avtoklav.
7. Pogodbena vrednost: 10,519.600

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 20,824.996,43 SIT, 10,519.600 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8006;
popravek v Uradnem listu RS, št. 60-61 z
dne 30. 7. 1999, Ob-8683.

Veterinarska fakulteta
Univerza v Ljubljani

Ob-11913
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 13. 9. 1999.

Sklep o zaključku postopka je bil izdan
16. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Utemeljitev: predložena je bila samo ena
veljavna ponudba, zato se je postopek jav-
nega naročila zaključil. Ker je bil javni razpis
za nabavo enega kosa mini rovokopača že
drugič izveden in je bila ponovno dostavlje-
na samo ena veljavna in popolna ponudba
istega ponudnika, se z njim sklene pogod-
ba neposredno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Terra JCB, d.o.o., Ponikva
pri Šentjurju.

6. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos mini rovokopač.

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. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-9977.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 2515/99 Ob-11914
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 za blago brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana; s proizvajal-
cem Iskrameco, tip TS8.

6. (a) Kraj dobave: skladišče na Glavar-
jevi ul. 14 v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tonfrekvenčni (MTK)
sprejemniki – 10.000 kom.

7. Pogodbena vrednost: 72,450.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,450.000 SIT, 72,450.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 30. 7. 1999.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2.0.-3891/99 Ob-12026
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti .

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije:

– ugodna cena (največ 50), kakovost in
ustreznost blaga (največ 10), krajši dobavni
roki (največ 30), reference pri prejšnjih do-
bavah (največ 10), maks. število točk: 100,

– naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere najcenejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

ad. B1) kretnice in posamezni kret-
niški deli (samo železni deli): VAE Aktien-
gesellschaft, A-1010 Wien, Rotenturrnstras-
se 5-9, Austria,

ad. B2) leseni kretniški hrastovi pragi
različnih dolžin: Friulexport SPA - Trieste,
Via Scala al Belvedere 1, Trieste.

6. (a) Kraj dobave:
ad. B1) Ljubljana – skladišče Zalog, Kri-

va pot 38, in po dispozicijah na mreži SŽ,
ad.B2) Ljubljana–skladišče Zalog, Kriva

pot 38, in po dispozicijah na mreži SŽ.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
ad. B1) 58,908.296,06 SIT,
ad. B2) 56,794.603,67 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad. B1) 2,
ad. B2) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad. B1) 58,908.296,06 SIT,

54,652.969,06 SIT;
ad. B2) 79,992.168,80 SIT,

56,794.603,67 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999,
Ob-731.

13.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1/203-99 Ob-12028
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva 60,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference in druge ugod-
nosti v skladu z razpisnimi pogoji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
Leskoškova 4.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: avtoklav.
7. Pogodbena vrednost: 10,519.600

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,824.996,43 SIT, 10,519.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8006,
popravek v Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8683.

Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 217 Ob-12027
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 13. 9. 1999 ob 12.30, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
dobavni rok, stroški servisiranja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bal-Avto, d.o.o., Tovarniška
6, 5270 Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava nakladača.
7. Pogodbena vrednost: 43,002.104

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,613.936,60 SIT, 43,002.104 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999, št. 205,
Ob-9286.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 2/99 Ob-12159
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,

Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 69-70 z dne 27. 8.
1999, pod Ob-10424, ni uspel, ker niso
bili izpolnjeni pogoji v skladu s 34. členom
zakona o javnih naročilih.

5.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

I. testenine, moka, kosmiči, sladkor,
čokolada, kava,

II. sadje, zelenjava (sveže, sušeno,
konzervirano), sadne solate in kompoti,

III. začimbe,
IV. litrska vina,
V. jajca, kis, olje.
7. Pogodbena vrednost: ni bila sklenje-

na.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
membnejših informacij.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10424.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 220-006/99 Ob-11946
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev

3. Datum izbire: 14. 9. 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: ena od obeh
ponudb ni bila popolna.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 71,128.290 SIT; 58,310.000 SIT.
11., 12., 13., 14.

Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 36001/99 Ob-11992
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,

– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Stanovanjska d.o.o.,
Volaričeva ul. 5, 6230 Postojna.

6. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: gradbena in obrtniška dela na
stanovanjsko-poslovni stavbi v Pivki, Ko-
lodvorska cesta 19.

7. Pogodbena vrednost del:
21,098.139 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,812.497,30 SIT, 21,098.139 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 20. 8.
1999, Ur. l. RS, št. 67-68, Ob-9989.

Občina Pivka

Št. 75/99 Ob-12013
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.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispela ena
ponudba. Zaradi tega je naročnik v skladu s
34. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ugotovil, da razpis ni uspel
in ponudbo neodprto vrnil ponudniku ter
sklenil v skladu z 41. členom istega zakona
razpis ponoviti.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija betona no-
tranjih sten in stropa obstoječega mon-
tažnega objekta nad peskolovom CČN
Ljubljana.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 03300-61/99 Ob-12029
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grasto, d.o.o., Matije Tom-
ca 4, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Domžale–Zanka, odsek 4 in 8.
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7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,880.932,40 SIT, 36,964.698 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999.

Občina Domžale

Št. 03300-21/98-34 Ob-12030
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):cena, usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grasto, d.o.o., Matije Tom-
ca 4, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno letno in zimsko
vzdrževanje občnskih cest, kolesarskih
stez, hodnikov, trgov in javnih parkirišč.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po ceniku.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999.

Občina Domžale

Št. 03300-162/98-34 Ob-12031
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):cena, kompletnost ponudbe, re-
ference na območju naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova ul.
12, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Depala vas – IV. faza.

7. Pogodbena vrednost: 13,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,240.401,31 SIT, 22,751.615 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999.

Občina Domžale

Št. 32/99 Ob-12032
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference na enakih delih
v zadnjih dveh letih in rok izvedbe razpisa-

nih del. Merila so se upoštevala po padajo-
čem vrstnem redu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega
kanalizacijskega omrežja v delu naselja
Marezige.

7. Pogodbena vrednost:
63,992.981,26 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,340.340 SIT, 63,992.981,26 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.

Mestna občina Koper

Št. 32/99 Ob-12033
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference na enakih delih
v zadnjih dveh letih in rok izvedbe razpisa-
nih del. Merila so se upoštevala po padajo-
čem vrstnem redu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DMD, d.o.o., Sveti Anton 9,
Pobegi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in do-
zidava “Komunske hiše” v Hrastovljah.

7. Pogodbena vrednost:
10,188.569,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,304.716,90 SIT, 10,188.569,30
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.

Mestna občina Koper

Ob-12034
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijsko

gozdarska zadruga Kamnik, z.o.o., Trg tal-
cev 1, Kamnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, možni roki za-
četka in dokončanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtoprevozništvo Franc Go-
rišek, s.p., Trojane 13, Trojane in Avtopre-
vozništvo Brlec Jakob, Pionirska 25, Noži-
ce, Radomlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  strojna zemeljska
dela na agromelioraciji Okrog in Palov-
če v Občini Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 15,358.190
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,430.000 SIT, 15,358.190 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.

Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik

Št. 00312/00 Ob-12035
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60 točk, reference na trgu
40 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Koračin, s.p.,
Dol, Težka voda 37, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova pošte Ljublja-
na 1116.

7. Pogodbena vrednost: 86,682.711,50
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,093.903,94 SIT, 86,682.711,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9296.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 165/99 Ob-12051
1. Naročnik, poštni naslov: Mestni mu-

zej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena 50 točk,
– reference 25 točk,
– kadrovska zasedba 25 točk.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenje-

vanja ponudb je bil podlaga za izbiro naju-
godnejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacija – Vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija delovnih in
skladiščnih prostorov Mestnega muzeja
Ljubljana na Gregorčičevi 3a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 90,597.408
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,881.874 SIT, 90,597.408 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, št. 126,
Ob-6034.

Mestni muzej Ljubljana
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Št. 045-05/93-1/21 Ob-12053
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-

vajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– reference ponudnika pri podobnih de-

lih (spomeniško zaščiteni objekti),
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je od-

dal ponudbo, ki najbolj ustreza navedenim
merilom.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIVO Ljubljana, d.d., Dvo-
rec Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbira
izvajalca za sanacijo fasade na objektu
Tomšičeva 5, Državnega zbora Republi-
ke Slovenije:

– gradbena dela,
– kleparska dela,
– slikopleskarska dela,
– čiščenje kamna.
7. Pogodbena vrednost: 30,987.644

SIT, v ceni ni upoštevan DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,987.644 SIT, 26,250.018 SIT; v
cenah ni upoštevan DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4533.

14.
Državni zbor Republike Slovenije

Št. 110-1/99 Ob-12064
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 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: J.V. Cestno podjetje Novo
mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto +
GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba II. faze nave-
zovalne ceste na AC omrežje – obvozni-
ca Novo mesto, odsek Bučna vas - Loč-
na.

7. Pogodbena vrednost: 1.245,723.778
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.322,432.721 SIT, 1.245,723.778
SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48/99 z dne 18. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-12065
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 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: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baze Ljub-
ljana, AC baze Postojna in AC baze Hru-
šica.

7. Pogodbena vrednost: 93,342.000
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,617.964 SIT, 93,342.000 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57/99 z dne 16. 7. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-12067
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 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: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
CP Log – Brezovica na odseku 652 od
km 3,000 do km 0,100.

7. Pogodbena vrednost:
193,775.356,14 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 217,397.099,46 SIT,
193,775.356,14 SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61/99 z dne 30. 7. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/93 Ob-12090
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zasavje Trbovlje, d.d.,
Savinjska c. 15, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija brežine na G2-1183, km 13.625 v
dolžini 204 m.

Kraj izvedbe: Renke–Zagorje.
7. Pogodbena vrednost: 83,917.545

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,442.648,78 SIT, 83,917.901,60
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-8256.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12091
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krajnc VNG, Savinjske čete
8, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija in ozelenitev brežin na cesti Pod-
kum-Šklendrovec.

Kraj izvedbe: Šklendrovec–Podkum.
7. Pogodbena vrednost: 17,149.242

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,183.517,68 SIT, 17,149.241,86
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-6138.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12093
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Mur-
ska Sobota, Štefana Kovača 10, 9000 Mur-
ska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
plastitev ceste R2-440/1296 Cankova–
Kuzma.

Kraj izvedbe: Cankova–Kuzma.
7. Pogodbena vrednost: 39,017.665

SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,310.133,75 SIT, 39,017.665 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-8250.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-12094
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste R2-438/1306 Šentilj–
Trate.

Kraj izvedbe: Šentilj–Trate.
7. Pogodbena vrednost: 110,362.531

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 164,765.214 SIT, 110,231.750 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-6333.

Direkcija RS za ceste

Ob-12097
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste G1-3 (M10-1)/317, 318
Petajnci–Tišina.

Kraj izvedbe: Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 92,904.391

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,168.386,05 SIT, 92,904.391 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-6329.

Direkcija RS za ceste

Ob-12096
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
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 del: pre-
plastitev ceste R3-771/9013 Rače–Haj-
dina, km 1.400 v dolžini 1.500 m.

Kraj izvedbe: Rače–Hajdina.
7. Pogodbena vrednost: 21,204.556

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,829.379,55 SIT, 21,204.556 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-8251.

Direkcija RS za ceste

Ob-12100
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: 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 del: uredi-
tev križišča na cesti G1-4/1260 Velenje
– križišče Šaleška–Goriška v km 10.960
v dolžini 100 m.

Kraj izvedbe: Zg. Dolič–Vitanje.
7. Pogodbena vrednost: 16,482.763

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,201.137,90 SIT, 16,482.763 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-8294.

Direkcija RS za ceste

Ob-12098
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 9. 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 Ljubljana,
Stolpniška 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek
CP Log–Brezovica na odseku 652 od
km 6.050 do km 3.000.

7. Pogodbena vrednost: 198,712.790,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 220,080.950 SIT, 198,712.790,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 466-960/97 Ob-12125
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljiš-
ča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 9. 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 kanalizacije
po Stari Galjevici (Ulica Tomšičeve bri-
gade in Ulica Galjevica).

7. Pogodbena vrednost: 120,851.530,71
SIT za kanalizacijo (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 128,880.413,29 SIT,
120,851.530,71 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 466-960/97 Ob-12128
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za stavbna zemljiš-
ča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 9. 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.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Stari Galjevici (Ulica borcev za se-
verno mejo, Ulica Ob dolenjski železnici
in Voduškova ulica).

7. Pogodbena vrednost: 102,057.083,93
SIT za kanalizacijo (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,935.894,61 SIT, 102,057.083,93
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 35201-19/98 Ob-12138
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 brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijski rok,
druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPK Kamnik, d.d., Cankar-
jeva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je, Nevlje.

7. Pogodbena vrednost: 10,468.608
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,177.179 SIT, 10,468.608 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-5264.

Občina Kamnik

Št. 35201-19/98 Ob-12139
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 brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nepopolni ponudbi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je (manjkajoče povezave), NN elektro
dovoda in ČN Laze.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,400.000 SIT, 50,587.064,55 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek oddaje javnega naročila se ponovi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5264.

Občina Kamnik

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. JŠD/2073-99 Ob-11920
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Parti-
zanska cesta št. 2, Sežana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena vrednost raz-
pisanih del ob zagotavljanju sposobnosti in
usposobljenosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP “Kraški zidar”, d.d.,
Sežana, C. na Lenivec 4, Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
I. komunalna infrastruktura na ob-

močju Sežana Center 1 - zahod,
II. sprotna obnova vodovoda.
7. Pogodbena vrednost:
I. faza: fekalna kanalizacija: 53,304.552,40

SIT,
– sprotna obnova vodovoda: 5,999.272

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,142.168 SIT, 93,705.106 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8681.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,

Sežana

Št. 34001-1/99-9 Ob-11922
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

nica, Cesta 4. maja 53, Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev za opravljanje storitev prevoza osnov-
nošolskih otrok v šolo in iz šole v šolskem
letu 1999/2000 in 2000/2001.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– zanesljivost prevozov – 4 točke,
– lastna prevozna sredstva – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 2 točki,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Integral Notranjska, d.o.o., Družba za

prevoz in turizem, Čabranska 8, Cerknica –

prevozi z avtobusom (razpisni obrazec 7a),
2. Anton Lah, s.p., Drugi kopenski pot-

niški prevozi, Bečaje 8, Cerknica – prevozi
s kombiji za osnovno šolo Notranjski odred
Cerknica, in podružnično šolo Maksim Gas-
pari Begunje (razpisni obrazec 7b – 1. toč-
ka),

3. Avtoprevozništvo Tomislav Mulec,
s.p., Otok 3, Grahovo – prevozi s kombiji:

– za podružnično šolo 11. maj, Grahovo
(razpisni obrazec 7b – 2. točka),

– posebna osnovna šola Miroslava Vil-
harja Postojna (razpisni obrazec 7b – 3.
točka) samo za relacijo Otok–Martinjak–
Cerknica–Rakek–Postojna (prihod in odhod
v šolo).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev prevoza osnovnošolskih
otrok v šolo in iz šole v šolskem letu
1999/2000 in 2000/2001.

7. Pogodbena vrednost: prvoizbrani po-
nudnik 22,000.000 SIT letno, drugoizbrani
ponudnik 3,000.000 SIT letno in tretjeiz-
brani ponudnik 6,000.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,000.000 SIT, 3,000.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999.

Občina Cerknica

Št. 400-02-33/99 Ob-11998
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspešen javni razpis, ker je v
postopku pregleda in ocenjevanja ponudb
pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi po-
goji ostala le ena ponudba (41. člen ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 54-55 z dne 9. 7.
1999, Ob-6322.

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 2.0.-3891/99 Ob-12019
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 10. 9. 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. Cestno podjetje Maribor,
2. Cestno podjetje Ptuj.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. A) izvedba povezovalne ceste

Koletnik od km 0.0+00 do km
1.4+86,83,

B) cestni prepust v km 0.2+40.985
povezovalne ceste Koletnik;

2. A) povezovalna cesta Kranjc od
km 0.0+00 do km 0.5+78,63,

B) povezovalna cesta Štangler od
km 0.0+00 do km 0.3+35,26,

C) cestni prepust v km 0.2+15.08
povezovalne ceste Štangler.

7. Pogodbena vrednost:
1. A) 20,262.174,87 SIT,
1. B) 4,540.593,67 SIT;
2. A) 7,435.737,60 SIT,
1. B) 6,314.223,60 SIT,
1. C) 9,934.254 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. A) 28,393.431,15 SIT, 20,162.174,87

SIT;
1. B) 7,496.197,20 SIT, 4,264.952,40

SIT;
2. A) 12,015.449,90 SIT, 7,290.472,23

SIT;
1. B) 18,287.396,40 SIT, 6,314.223,60

SIT;
1. C) 11,280.031 SIT, 7,571.872,54

SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 110-1/99 Ob-12062
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 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: Proteo, d.o.o., Reševa 4a,
4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Podtabor–Naklo; izdelava projekta PGD,
PZI in PZR.

7. Pogodbena vrednost: 91,874.885 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  107,035.415 SIT, 91,874.885 SIT.
11., 12. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-12101
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Topos, d.o.o., Dolenjske To-
plice, Roška 16, Dolenjske Toplice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD, PZI na novogradnjo regionalne
ceste Dragarji–Osilnica, odsek Dragar-
ji–Zg. Čačič.

7. Pogodbena vrednost: 38,562.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,181.920 SIT, 15,946.000 SIT.
11., 12.

Direkcija RS za ceste

Št. 362-05-5/99 Ob-12104
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference ponudnika v zvezi z javnim

naročilom,
– reference strokovnjakov,
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Corex, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 106.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev upravljanja, obratovanja in čiščenja
skupnih prostorov poslovnega objekta
Langusova 4, Tržaška 19 in 19a v Ljub-
ljani (Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999) (objava javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, pod št.
362-05-5/99, Ob-8638).

7. Pogodbena vrednost: 16,636.200
SIT/letno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,341.120
SIT/letno.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,276.800 SIT, 16,363.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
javni razpis za to naročilo je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, pod št. 362-05-5/99, Ob-8638.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 90415-9/1999-11 Ob-12117
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7.9.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vsa tri razpisana območ-
ja enako: merila za ocenjevanje ponudb na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Najugod-
nejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje
število točk. Najnižja cena je kriterij z naj-
večjo težo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) območje 21: Geodetski inženiring Ma-
ribor, d.o.o., Gosposvetska cesta 29, 2000
Maribor,

b) območje 22: DFG Consulting, d.o.o.,
Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana,

c) območje 23: Geodetski zavod Slove-
nije, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) naloga 3.1. Izdelava DOF 5 - ob-

močje 21,
b) naloga 3.2. Izdelava DOF 5 - ob-

močje 22,
c) naloga 3.3. Izdelava DOF 5 - ob-

močje 23.
7. Pogodbena vrednost:
a) naloga 3.1.: 17,102.910 SIT,
b) naloga 3.2.: 4,928.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 6,471.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!):

a) do 50%,
b) ni podizvajalcev,
c) do 50%.
9. Število prejetih ponudb:
a) naloga 3.1.: 2,
b) naloga 3.2.: 2,
c) naloga 3.3.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
a) naloga 3.1.: najvišja 19,005.000 SIT

in najnižja 17,102.910 SIT,
b) naloga 3.2.: najvišja 5,600.000 SIT

in najnižja 4,928.000 SIT,
c) naloga 3.3.: najvišja 7,300.000 SIT

in najnižja 6,471.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Geodetska uprava RS

Št. 90415-9/1999-12 Ob-12118
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vsa tri razpisana območ-
ja enako: merila za ocenjevanje ponudb na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Najugod-
nejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje
število točk. Najnižja cena je kriterij z naj-
večjo težo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) območje 1: Geodetski zavod Sloveni-
je, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

b) območje 2: Geodetski zavod Sloveni-
je, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

c) območje 3: Monolit, d.o.o., Letliška
cesta 17/II.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) naloga 3.1. Izdelava DOF 5 - brez

AT - območje 1,
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b) naloga 3.2. Izdelava DOF 5 - brez
AT - območje 2,

c) naloga 3.3. Izdelava DOF 5 - brez
AT - območje 3.

7. Pogodbena vrednost:
a) naloga 3.1.: 5,762.000 SIT,
b) naloga 3.2.: 5,676.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 1,496.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!):

a) ni podizvajalcev,
b) ni podizvajalcev,
c) do 40%.
9. Število prejetih ponudb:
a) naloga 3.1.: 2,
b) naloga 3.2.: 2,
c) naloga 3.3.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) naloga 3.1.: najvišja 6,500.000 SIT

in najnižja 5,762.000 SIT,
b) naloga 3.2.: najvišja 6,500.000 SIT

in najnižja 5,676.000 SIT,
c) naloga 3.3.: najvišja 1,750.000 SIT

in najnižja 1,496.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Geodetska uprava RS

Št. 90415-9/1999-13 Ob-12102
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vsa tri razpisana območ-
ja enako: merila za ocenjevanje ponudb na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Najugod-
nejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje
število točk. Najnižja cena je kriterij z naj-
večjo težo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) območje 1: DFG Consulting, d.o.o.,
Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana,

b) območje 2: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

c) območje 3: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

d) območje 4: DFG Consulting, d.o.o.,
Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana,

e) območje 5: DFG Consulting, d.o.o.,
Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) naloga 3.1. Skaniranje-aerotrian-

gulacija - območje 1,
b) naloga 3.2. Skaniranje-aerotrian-

gulacija - območje 2,
c) naloga 3.3. Skaniranje-aerotrian-

gulacija - območje 3,
d) naloga 3.4. Skaniranje-aerotrian-

gulacija - območje 4,
e) naloga 3.5. Skaniranje-aerotrian-

gulacija - območje 5.

7. Pogodbena vrednost:
a) naloga 3.1.: 5,896.800 SIT,
b) naloga 3.2.: 6,480.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 7,524.000 SIT,
d) naloga 3.4.: 5,119.200 SIT,
e) naloga 3.5.: 9,576.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!):

a) do 40%,
b) ni podizvajalcev,
c) ni podizvajalcev,
d) do 40%,
e) do 40%.
9. Število prejetih ponudb:
a) naloga 3.1.: 2,
b) naloga 3.2.: 2,
c) naloga 3.3.: 2,
d) naloga 3.4.: 2,
e) naloga 3.5.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
a) naloga 3.1.: najvišja 6,633.800 SIT in

najnižja 5,896.800 SIT,
b) naloga 3.2.: najvišja 7,322.400 SIT

in najnižja 6,480.000 SIT,
c) naloga 3.3.: najvišja 8,463.900 SIT

in najnižja 7,524.000 SIT
d) naloga 3.4.: najvišja 5,713.086 SIT

in najnižja 5,119.200 SIT,
e) naloga 3.5.: najvišja 10,658.088 SIT

in najnižja 9,576.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Geodetska uprava RS

Št. 350-01-47/99 Ob-12152
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbe so bile ocenjevane gle-
de vsebine in obsega dela, metode dela,
referenc ponudnika, kvalitete ponudbe v ce-
loti, ponudbene cene, trajanja izvajanja del
(vrstni red meril označuje njihovo pomem-
bnost).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Panprostor, d.o.o., Zarniko-
va 11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va raziskovalne naloge Stanovanja in
kvaliteta bivanja v kontektstu razvoja po-
selitve.

7. Pogodbena vrednost: 8,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,248.680 SIT, 8,800.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 61 z dne 30. 7.
1999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Zbiranje ponudb

Št. 8-36 Ob-12136
Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.

člena ZJN objavlja naročnik Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana

zbiranje ponudb
za celotni informacijski sistem vodenja

poslovanja Cankarjevega doma
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku v tajništvu tehnične-
ga sektorja, tel. 061/176-71-79 od 27. 9.
do 8. 10. 1999, vsak delovni dan od 8. do
12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061/223-896 in prejmejo po pošti.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 15. 10. 1999 do 10. ure po pošti
na naslov naročnika ali osebno v vložišče
naročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za program-
sko opremo”.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
4,000.000 SIT.

Datum dobave in končanja del je 15. 12.
1999.

Odpiranje ponudb bo 15. 10. 1999 ob
14. uri na sedežu naročnika, sejna soba,
I. nadstropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-12055
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 1. točka prve-
ga odstavka 54. člena ZJN.

3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini svetov-
no pooblaščeni dobavitelj protipožarnega
materiala 3M Interam E54A, ki je odobren
za vgradnjo v nuklearnih elektrarnah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Promatec Tech. Inc. Cy-
press Texas, 77410-0309 P. O. Box 309
USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 M protipožarne folije in
pripadajoči potrošni material in pribor.
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ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 351-98/99 Ob-12129
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovš-
čina.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, strokovna uspo-
sobljenost ponudnika in njegove reference,
finančno stanje, tehnična opremljenost po-
nudnika, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igras, d.o.o., Gradiška 6,
5271 Vipava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela v kulturni dvorani
Vipavski Križ.

7. Pogodbena vrednost: 13,360.582,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,342.160 SIT, 12,805.240,14 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, št.
67-68/1999.

Občina Ajdovščina

Vrsta storitev: nadzor montažnih del in stro-
kovno usposabljanje izvajalcev del v NEK.

7. Pogodbena vrednost: 42,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 750-004/99 Ob-11917
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys Gesellschaft für Air
Traffic Management Systeme mbH, Ro-
bert-Bosch Strasse 25, 63225 Langen, Fe-
deral Republic of Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
enoletna podpora in vzdrževanje siste-
ma LAS (Ljubljana Automatic System).

7. Pogodbena vrednost: 900.000 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 8107/2428/1999 Ob-12020
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: ponudnik je
edini usposobljeni ponudnik za izvajanje
konzultantskih storitev na projektu RCV II.
faza (EMS).

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna tehnična sposobnost in
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EIMV, Inštitut za elektrogos-
podarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
konzultantske storitve za projekt RCV –
II. faza (EMS).

Kraj dobave: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirno
8,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

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 naročilihŠt. 629

Ob-12021
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: režijski material, pisar-
niški material, pralna in čistilna sred-

stva, material za popravila in vzdrževa-
nje, tekstilni izdelki in splošni drobni in-
ventar:

– režijski material:
1. papirna konfekcija,
2. PVC in polietilenski program,
3. žarnice in baterijski vložki,
4. ostali režijski material;

– pisarniški material:
5. pisarniški material,
6. obrazci;

– pralna in čistilna sredstva:
7. pralna sredstva,
8. čistilna sredstva;

– material za popravila in vzdrževanje:
9. material za popravila in vzdrževa-

nje;
– tekstilni izdelki:

10. bolniško perilo,
11. delovna oblačila,
12. operacijsko perilo;

– splošni drobni inventar:
14. kuhinjski,
15. medicinski,
16. zaščitna sredstva.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost je 141,000.000 SIT oziroma
po skupinah:

– režijski material:
1. papirna konfekcija: 10,000.000

SIT,
2. PVC in polietilenski program:

6,000.000 SIT,
3. žarnice in baterijski vložki:

2,000.000 SIT,
4. ostali režijski material: 3,000.000

SIT;
– pisarniški material:

5. pisarniški material: 10,000.000
SIT,

6. obrazci: 15,000.000 SIT;
– pralna in čistilna sredstva:

7. pralna sredstva: 15,000.000 SIT,
8. čistilna sredstva: 5,000.000 SIT;

– material za popravila in vzdrževanje:
9. material za popravila in vzdrževa-

nje: 15,000.000 SIT;
– tekstilni izdelki:

10. bolniško perilo: 30,000.000 SIT,
11. delovna oblačila: 10,000.000

SIT,
12. operacijsko perilo: 9,000.000

SIT;
– splošni drobni inventar:

14. kuhinjski: 3,000.000 SIT,
15. medicinski: 5,000.000 SIT,
16. zaščitna sredstva: 3,000.000

SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava se bo

vršila v času od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu 063/482-055 in pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 22. 10. 1999, in
sicer od ponedeljka do petka od 8. do 13.
ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 10. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 1999
ob 9. uri, v sejni sobi kirurgije Splošne bol-
nišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentaci-
je.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-12025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A. sadje in zelenjava:
1. sadje,
2. kmetijski izdelki,
3. zelenjava sveža,
4. zelenjava in sadje – zmrznjeno;

B. kruh in pekovsko pecivo;
C. mlevski izdelki in testenine;
D. meso, ribe (sveže in zmrznjene) in

izdelki iz mesa;
E. mleko in mlečni izdelki;
F. olje, kis in jajca;
G. sokovi in sirupi;
H. splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 193,000.000 SIT oziroma:
A. sadje in zelenjava: 33,000.000 SIT:

1. sadje: 8,000.000 SIT,
2. kmetijski izdelki: 8,000.000 SIT,
3. zelenjava sveža: 7,000.000 SIT,
4. zelenjava in sadje – zmrznjeno:

10,000.000 SIT;
B. kruh in pekovsko pecivo:

17,000.000 SIT;
C. mlevski izdelki in testenine:

6,000.000 SIT;
D. meso, ribe (sveže in zmrznjene) in

izdelki iz mesa: 55,000.000 SIT;

E. mleko in mlečni izdelki: 33,000.000
SIT;

F. olje, kis in jajca: 6,000.000 SIT;
G. sokovi in sirupi: 8,000.000 SIT;
H. splošno prehrambeno blago:

35,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava se bo

vršila v času od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu 063/482-055 in pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 22. 10. 1999, in
sicer od ponedeljka do petka od 8. do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 10. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1999
ob 9. uri, v sejni sobi kirurgije Splošne bol-
nišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentaci-
je.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Urad-
nem listu RS – Uradne objave, št. 56-57 z
dne 16. 7. 1999, Ob-7448.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 03/99 Ob-12049
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-92-19,
061/188-92-09.

2. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala.

Podrobnejši opis in pregled vrst in koli-
čin blaga je razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, III. nadstropje, tajništvo glavnega
direktorja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. VOD-03/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetika Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v tajniš-
tvo glavnega direktorja Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, III. nadstropje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1999
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9., 10.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 554/99 Ob-12140
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 063/772-010,
faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material –
živila in material za prehrano:

a) sadje in zelenjava 5,500.000 SIT:
1. sadje južno 1,200.000 SIT,
2. sadje domače 1,100.000 SIT,
3. zelenjava 3,200.000 SIT,

b) kruh in pekovsko pecivo 4,200.000
SIT,

c) mlevski izdelki in testenine 1,400.000
SIT,

d) meso in mesni izdelki 13,000.000
SIT,

e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-
njava in zmrznjeni izdelki 8,000.000 SIT,
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f) jajca 600.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago

17,000.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
49,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahte-
vajo pisno na naslovu pod točko 1 do vključ-
no 19. 10. 1999 do 12. ure. Odgovore
bodo ponudniki prejeli do 21. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila (grupe, skupi-
ne in podskupine).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1999 ob 9. uri, mala dvorana v
novozgrajenem prizidku za zdravljenje bo-
lezni odvisnosti, na naslovu: Javni zavod Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe); potrdila DURS o opravljanju de-
javnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste blaga iz grupe, posamezne
skupine oziroma podskupine, za katero se
javlja na razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja ozi-
roma družbe z več kot 150 zaposlenimi) z
dokazili (izjave kupcev ali fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Rav-
ne pri Šoštanju – razloženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal ce-
nike oziroma za sadje in zelenjavo mesečno
in zagotavljal fiksnost cen vse tri mesece
oziroma za sadje in zelenjavo za obdobje
enega meseca,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu kva-
liteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti grupe, po-
samezne skupine oziroma podskupine za
katero se javlja na razpis, in sicer:

a) sadje in zelenjava 550.000 SIT,
1. sadje južno 120.000 SIT,
2. sadje domače 110.000 SIT,
3. zelenjava 320.000 SIT,

b) kruh in pekovsko pecivo 420.000 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine 140.000

SIT,
d) meso in mesni izdelki 1.300.000 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-

njava in zmrznjeni izdelki 800.000 SIT,
f) jajca 60.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago

1,700.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

– izjavo, da v primeru urgentnega naro-
čila naročnika na dan naročila zagotovi zah-
tevano dodatno količino kruha in pekovske-
ga peciva ter da kruh, ki se ne porabi prev-
zame in zamenja za ustrezno količino drob-
tin (velja samo za skupino kruh in pekovsko
pecivo).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12 me-
secev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjeva-
li vse izločitvene kriterije in bodo cenovno
najugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je

najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike. Ponudniki bodo obveš-
čeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 11.
1999. Ponudba mora veljati do: 31. 12.
1999. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 26. 11. 1999.

10., 11.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 554/99 Ob-12142
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 063/772-010,
faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material –
čistilna in pralna sredstva:

a) čistilna sredstva 3,000.000 SIT,
b) papirna konfekcija 1,700.000 SIT,
c) vreče polietilen 600.000 SIT,
d) pralna sredstva 1,400.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe oziroma skupine, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod točko 1 do
vključno 6. 10. 1999 do 12. ure. Odgovore
bodo ponudniki prejeli do 7. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila (grupe in skupi-
ne).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
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1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe); potrdila DURS o opravljanju de-
javnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne

dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)

razpisane vrste blaga iz grupe oziroma po-
samezne skupine, za katero se javlja na raz-
pis,

– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja ozi-
roma družbe z več kot 150 zaposlenimi) z
dokazili (izjave kupcev ali fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bolni-
šnica – razloženo,

– izjavo, da bo tromesečno dostavljal ce-
nike in zagotavljal fiksnost cen vse tri mesece,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu kva-
liteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti grupe ozi-
roma posamezne skupine za katero se jav-
lja na razpis, in sicer:

a) čistilna sredstva 300.000 SIT,
b) papirna konfekcija 170.000 SIT,
c) vreče polietilen 60.000 SIT,
d) pralna sredstva 140.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

– mnenjem Zavoda za socialno medici-
no in higieno glede ustreznosti posamezne
vrste čistila v zdravstvu (velja samo za skupi-
no čistilna sredstva).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12 me-
secev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjeva-
li vse izločitvene kriterije in bodo cenovno
najugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike. Ponudniki bodo obveš-
čeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 10.
1999. Ponudba mora veljati do: 31. 12.
1999. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 12. 11. 1999.

10., 11.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 554/99 Ob-12143
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 063/772-010,
faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj .

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material –
kurilno olje, 220.000 litrov.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
14,300.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod točko 1 do
vključno 12. 10. 1999 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do 13. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe); potrdila DURS o opravljanju de-
javnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi vse zahteva-
ne letne količine ekstra lahkega kurilnega
olja,

– izpolnjenim obrazcem za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposlenimi)
z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 45 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Rav-
ne pri Šoštanju – iztočeno,

– izjavo, da bo dostavljal cenike ob vsaki
spremembi cene,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščeni zavod,

– dokazilom o usposobljenosti za pre-
voz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da razpolaga z vozili prostorni-
ne ca. 7000 litrov in ca. 3000 litrov, regi-
striranih za prevoz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da je seznanjen z načinom do-
stopa in načinom manipulacije pri dobavi
kurilnega olja,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,430.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12 me-
secev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjeva-
li vse izločitvene kriterije in bodo cenovno
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najugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike. Ponudniki bodo obveš-
čeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 11.
1999. Ponudba mora veljati do: 31. 12.
1999. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 19. 11. 1999.

10., 11.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 554/99 Ob-12144
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/772-311, 063/772-010,
faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material –
zdravila in laboratorijski material, količi-
ne blaga so razvidne iz predračuna, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod točko 1 do
vključno 19. 10. 1999 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do 21. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1999 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe); potrdila DURS o opravljanju de-
javnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste zdravil in laboratorijskega
materiala,

– izpolnjenim obrazcem za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposlenimi)
z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije kupo-
prodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bolni-
šnica – razloženo,

– izjavo, da bo tromesečno dostavljal ce-
nike in zagotavlja fiksnost cen vse tri mese-
ce,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-
lovni dan,

– izjavo, da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– dovoljenjem za opravljanje prometa z
zdravili, ki ga izda Urad Republike Slovenije
za zdravila,

– izjavo o izpolnjevanju zahtev iz 64. čle-
na zakona o zdravilih,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4,200.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12 me-
secev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjeva-
li vse izločitvene kriterije in bodo cenovno
najugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike. Ponudniki bodo obveš-
čeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 11.
1999. Ponudba mora veljati do: 31. 12.

1999. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 26. 11. 1999.

10., 11.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 60/99 Ob-12157
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: splošni drobni inventar:

1. električno in ročno orodje – D.I.,
2. ostali splošno drobni inventar,
3. kuhinjska posoda – D.I.,
4. kuhinjski inventar za tabletni si-

stem.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

1. električno in ročno orodje – D.I.
3,000.000 SIT,

2. ostali splošno drobni inventar
1,540.000 SIT,

3. kuhinjska posoda – D.I.
10,000.000  SIT,

4. kuhinjski inventar za tabletni sistem
7,000.000 SIT.

Skupaj: 21,540.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 10. 1999,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486-za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom “za Splošni drobni inven-
tar”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila, tajništvo oskrbe
in vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice – mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 77-78 / 24. 9. 1999 / Stran 5161

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni (na dan določen za predložitev po-
nudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva  sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva  sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin, na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin, na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca – podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od razpisane vred-
nosti skupine oziroma skupin, na katere se
prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga skupine oziroma skupin, na kate-
re se prijavlja;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 10 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% od vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja, če skupna
vrednost le-teh ne presega 10,000.000
SIT, veljavno do 15. 1. 2000;

13. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti, in jo bo  predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi  zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Merilo za izbiro naju-
godnejšega ponudnika: najnižja končna
vrednost predračuna skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo za posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-

ga od skupine za javna naročila (tel.
062/317-221, interna 6311 in 8204), ka-
tera bo le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 53/99 Ob-12158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje:

1. elektro material,
2. elektronski material,
3. mizarski material,
4. vodovodni material,
5. rezervni deli za pralnico,
6. splošno kovinsko instalacijski ma-

terial,
7. filtri.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. elektro material 4,410.000 SIT,
2. elektronski material 2,000.000

SIT,
3. mizarski material1,550.000 SIT,
4. vodovodni material 3,080.000 SIT,
5. rezervni deli za pralnico 3,890.000

SIT,
6. splošno kovinsko instalacijski ma-

terial 8,900.000 SIT,
7. filtri 7,000.000 SIT

Skupaj: 30,830.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 10. 1999,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486-za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za “Material za popravila
in vzdrževanje”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, tajništvo oskrbe
in vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice - mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme

biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke, določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni (na dan določen za predložitev po-
nudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva  sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake  ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin, na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin, na katere se prijavlja ali pri-
hodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 13
obrazca – podatki iz bilance uspeha, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin, na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga skupine oziroma skupin, na kate-
re se  prijavlja;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10 % od vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja, če skupna
vrednost le-teh ne presega 10,000.000
SIT, veljavno do 15. 1. 2000;

13. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti, v višini 10% pogod-
bene vrednosti, in jo bo  predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa k kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.
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Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
062/317-221, interna 6311 in 8204), ka-
tera bo le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Št. 30/99 Ob-12224
Na podlagi sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in Severne Irske o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in zna-
nosti in dogovora med Ministrstvom za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije in
Britanskim Svetom o izmenjavi znanstveni-
kov in raziskovalcev v okviru znanstvenega
programa Valvazor (ALIS – program izme-
njav v okviru skupnih projektov), 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) ter pravilnika o financiranju in sofi-
nanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

programa VALVAZOR/ALIS - izmenjava
raziskovalcev v obdobju 2000/2001

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov.

Obiske bosta sofinancirala Ministrstvo za
znanost in tehnologijo in Britanski svet po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
mednarodne prevozne stroške, stran, ki
sprejema krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Britanski svet bosta v obdobju 2000/2001
sofinancirala do 10 novih 3-letnih ALIS pro-
jektov,

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih Britanskega sveta,

– v okviru vsakega ALIS projekta bo sofi-
nanciran po en enotedenski obisk letno v
vsako smer,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi so naslednja: oko-
lje/okoljske tehnologije (upravljanje in zaš-
čita okolja); proizvodne tehnologije, upo-
rabne znanosti in tehnologija; elektronika in
računalništvo; informacijska tehnologija; izo-

braževanje v znanosti, javno razumevanje
znanosti; sociologija, socialna in politična
antropologija, politične vede, biotehnologi-
ja, materiali, kmetijstvo in gozdarstvo,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
nega programa.

4. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelova-

nja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 3,000.000 SIT
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1 le-

to.
7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. april 2000.
8. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,

področje),
– podatke o slovenskem in britanskem

partnerju/partnerjih s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in so-

financiranju s strani Britanskega sveta,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za vsa tri

leta trajanja projekta.
9. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-

nako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru progra-
ma Valvazor/ALIS – izmenjava raziskoval-
cev 2000/2001” morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov prispeti
do vključno petka, 30. oktobra 1999 do
12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.
Nepopolnih, nepravočasno prispelih in ne-
pravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v torek, 2. novembra 1999
ob 10. uri.

12. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog. Predlogi
projektov, sprejeti s strani Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, bodo poslani v obravna-
vo Britanskemu svetu.

13. Razpisno dokumentacijo lahko pri-
javitelji dvignejo vsak dan po objavi javnega
razpisa v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje. Pri-
javni obrazci in informacija so na voljo tudi
na www.britishcouncil.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 731-1/99 Ob-12103
 Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 91/98),
3. člena odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98), v skladu s sprejetim Progra-
mom ukrepov aktivne politike zaposlovanja
v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur. l. RS,
št. 48/99) in zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/87, 91/98 in 63/99)
objavlja Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana (v nadaljeva-
nju zavod)

javni razpis
za dodelitev sredstev gospodarskim
družbam, zadrugam in samostojnim
podjetnikom z namenom ohranjanja

zaposlenosti - ODM 1999
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet tega razpisa je dodelitev

sredstev kot pomoč gospodarskim druž-
bam, zadrugam in samostojnim podjetni-
kom, pri katerih je bil zaradi posledic narav-
nih in drugih nesreč delovni proces zača-
sno onemogočen v obdobju od 1. septem-
bra 1998 do 30. novembra 1998. Pojmi
naravnih in drugih nesreč so opredeljeni v
2. in 3. točki 8. člena zakona o varstvu pred
naravnim in drugimi nesrečami (Ur. l. RS,
št. 64/95).

2. Skupna višina sredstev, ki se na pod-
lagi tega razpisa dodeljuje, znaša
40,000.000 SIT in se pokriva iz proračun-
ske postavke 7871 Vladni projekt pomoči.

II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo gospodar-

ske družbe, zadruge in samostojni podjetni-
ki, pri katerih je bil zaradi posledic naravnih
in drugih nesreč delovni proces začasno
onemogočen v obdobju od 1. septembra
1998 do 30. novembra 1998, niso v ste-
čajnem postopku, postopku prenehanja
opravljanja samostojne dejavnosti ali likvi-
daciji in katerim niso bila odobrena sredstva
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve za odpravo posledic naravnih in dru-
gih nesreč na podlagi javnega poziva za
dodelitev sredstev gospodarskim družbam
in samostojnim podjetnikom z namenom
ohranjanja delovnih mest – ODM 1998 (Ur.
l. RS, št. 2/99, 6/99).

2. Za pridobitev sredstev lahko kandidi-
rajo prijavitelji:

– katerim je bil zaradi škode na opremi,
na zalogah in zaradi motenj oziroma izpada
proizvodnje delovni proces začasno one-
mogočen,

– ki so priglasili škodo pristojni občinski
komisiji,

– pri katerih je ocenjena škoda višja od
100.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 77-78 / 24. 9. 1999 / Stran 5163

3. Kriterij za določitev višine sredstev je:
–  višina povprečne škode iz prve alinee

II.2. točke na število zaposlenih na dan ne-
sreče.

Prijaviteljem se bodo dodeljevala sredst-
va največ do višine 50% povprečne škode
prijavitelja iz prve alinee II.2 točke, nastale
na posameznem delovnem mestu, vendar
ne več kot 10 zajamčenih plač za posamez-
no zagotovljeno zaposlitev.

Prijavitelji morajo zagotoviti število zapo-
slenih, predvideno v prikazu števila zapo-
slenih, ki bo sestavni del pogodbe.

III. Vsebina vloge
Gospodarske družbe in zadruge, v prija-

vi na javni razpis posredujejo pisno vlogo,
kateri priložijo obrazec A in naslednjo doku-
mentacijo:

– podatke o višini skupne škode, škode
na opremi, zalogah in zaradi motenja oziro-
ma izpada proizvodnje in izračunano pov-
prečje škode na stanje zaposlenih na dan
naravne ali druge nesreče,

– podatke o višini sredstev, ki jih je pri-
dobila iz naslova odprave posledic naravne
ali druge nesreče,

– prikaz preteklega, sedanjega in pred-
videnega števila zaposlenih,

– dokazilo o registraciji – dokazilo ne
sme biti starejše od trideset dni,

– odločbo pristojnega organa, da izpol-
njuje pogoje za izvajanje registrirane dejav-
nosti,

– potrdilo, da prijavitelj ni v stečaju, v
likvidaciji – potrdilo ne sme biti starejše od
trideset dni,

– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom -
potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni.

Samostojni podjetnik v prijavi na javni
razpis posreduje pisno vlogo, kateri priloži
obrazec B in naslednjo dokumentacijo:

– podatke o višini skupne škode, škode
na opremi, zalogah in zaradi motenja oziro-
ma izpada proizvodnje in izračunano pov-
prečje škode na stanje zaposlenih na dan
naravne ali druge nesreče,

– podatke o višini sredstev, ki jih je pri-
dobil iz naslova odprave posledic naravne
ali druge nesreče,

– prikaz preteklega, sedanjega in pred-
videnega števila zaposlenih ter njihovo struk-
turo,

– dokazilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov - dokazilo ne sme biti starejše
od trideset dni,

– fotokopijo priglasitvenega lista,
– fotokopijo obrtnega dovoljenja, če pro-

silec opravlja obrtno dejavnost,
– potrdilo, da ni v postopku prenehanja

samostojne dejavnosti - potrdilo ne sme biti
starejše od trideset dni,

– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom -
potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni.

Dokumentacija mora biti urejena po vrst-
nem redu, kot je določen v obrazcih A in B.

Pred podpisom pogodbe o dodelitvi sub-
vencije zavoda, mora prijavitelj obstoječe

zaposlitve dokumentirati s potrdilom Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

IV. Rok in način prijave na javni razpis
Prijave morajo prispeti na naslov zavoda

najpozneje dne 25. 10. 1999 do 12. ure.
Prijave se oddajo osebno ali po pošti. Prija-
ve, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
oddane priporočeno ali s povratnico.

Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav bo dne 26. 10. 1999.
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpoz-

neje petinštirideset dni od odpiranja prijav.
Upoštevane bodo le prijave, ki bodo od-

dane v zapečateni kuverti na kateri mora biti
ime in naslov prijavitelja ter jasno označeno:
Ne odpiraj – prijava na javni razpis ODM
1999.

Iz obravnave bodo izločene prijave, ki
bodo prispele po preteku roka iz prve ali-
nee te točke.

Interesenti lahko dobijo razpisno doku-
mentacijo v vložišču zavoda in na pristojnih
območnih enotah zavoda.

– Interesenti dobijo vse potrebne infor-
macije v zvezi z razpisom na zavodu vsak
delavnik med 9. in 12. uro. Kontaktni osebi
sta Janez Tomšič in Boris Kunilo, tel.
061 17 69 960.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 50/99 Ob-12056
Razpis

za najbolj ugodnega ponudnika
za tiskanje revije Tabor v letu 2000

1. Naziv in sedež naročnika: Zveza ta-
bornikov Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je oblikovanje, gra-
fična priprava, tiskanje in odprema revije
Tabor v letu 2000.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del je 20. 12. 1999 do 10. 12.
2000.

4. Orientacijska vrednost naročila je
7,000.000 SIT.

5. Pri izbiri najbolj ugodnega ponudnika
bodo upoštevana merila, ki so v razpisni
dokumentaciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do vključno 15. 10.
1999 do 14. ure na naslov: Zveza taborni-
kov Slovenije, Parmova 33, Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti v zapečateni kuverti,
opremljeni z oznako “Ponudba za tisk revije
Tabor - Ne odpiraj“ na sprednji strani in z
naslovom ponudnika na zadnji strani. Odpi-
ranje ponudb bo 18. 10. 1999 ob 17. uri
na sedežu Zveze tabornikov Slovenije.

7. Izbira najugodnejšega ponudnika bo
opravljena v 14 dneh po odpiranju ponudb.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno.

8. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu ZTS od 1. 10. 1999 do
15. 10. 1999.

Zveza tabornikov Slovenije

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-11923
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.

Prodajalec: Izbira Laško, Trgovska druž-
ba, d.d., Trubarjeva 4, 3270 Laško.

Predmet prodaje:
– 439 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 22.000 SIT za delnico,
– 531 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 22.000 SIT za delnico.
Delnice so plačljive v gotovini.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 15. 10. 1999.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-12005
Na podlagi 465. člena ZGD obvešča-

mo, da je Primorje, d.d., družba za gradbe-
ništvo, inženiring in druge poslovne storitve,
5270 Ajdovščina, Vipavska 3, dne 25. 8.
1999 pridobila 147.224 navadnih delnic
oziroma 56,59 odstotkov delnic družbe
SGP Gradbinec Kranj, d.d., 4000 Kranj,
Nazorjeva 1.

Primorje, d.d.
uprava – generalni direktor

Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž. grad.

Št. IV/1-MB-sl Ob-12154
Uprava Cestnega podjetja Ljubljana,

d.d., na podlagi 465. člena ZGD obvešča,
da je Cestno podjetje Ljubljana, družba
pooblaščenka, d.d., 1112 Ljubljana, Stolp-
niška 10, dne 16. 9. 1999, pridobila
261111 navadnih oziroma 37,38% delnic
Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., 1112
Ljubljana, Stolpniška 10.

Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
direktor

Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-11915
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Meblo
Kovinoplastika, d.o.o., Nova Gorica, vpisa-
ne v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici pod št. vl. 1/740/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je

bil sprejet na skupščini dne 28. 7.
1999

Osnovni kapital družbe se zmanjša za
109,266.528,45 SIT, tako da bo po zmanj-
šanju znašal 596,490.615,05 SIT.

Direktor poziva upnike, naj se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Meblo Kovinoplastika, d.o.o.,
Nova Gorica

Št. 183/99 Ob-12227
Na podlagi 465. člena zakona o druž-

bah obveščamo, da je družba PUP – HOLD-
ING družba pooblaščenka, 3320 Velenje,
Koroška cesta 37/b, dne 5. 5. 1999 prido-
bila 44,68 odstotkov delnic – poslovnih de-
ležev firme PUP, Podjetje za urejanje pro-
stora, d.d., Koroška cesta 37/b.

Uprava PUP – HOLDING, d.d.,
Jože Mraz, inž. str.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic
Ob-12184

Uprava delniške družbe SGP Posavje
Sevnica, d.d., Trg svobode 11, Sevnica,
preklicuje sklic 2. redne seje skupščine,
sklicane za dne 22. 9. 1999 na sedežu
družbe, objavljen v Uradnem listu RS, št.
67-68 z dne 20. 8. 1999. O drugem sklicu
bodo pravočasno obveščeni vsi delničarji.

SGP Posavje Sevnica, d.d.
uprava

Ob-11925
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in na podlagi statuta družbe sklicujeta
nadzorni svet in uprava družbe Totra tekstil,
d.d., Trpinčeva 39, Ljubljana,

4. sejo redne skupščine družbe
Totra tekstil, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 25. 10. 1999, ob
13. uri v Ljubljani na sedežu družbe, Trpin-
čeva 39 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila o poslovanju za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave družbe se sprejme revidira-
no letno poročilo družbe za leto 1998.

3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1998.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta in uprave izguba iz poslovnega leta
v višini 79,224.000 SIT ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijsko hišo Plus revizija,
d.o.o., Podjetje za revidiranje, računo-
vodstvo in finance, Ljubljana.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in na podlagi pisne odstopne izjave
člana nadzornega sveta Bošković Zorana,
se le-tega razreši.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta imenuje
Dobnik Mitja.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasuje-

jo vsi delničarji, vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralni  klirinško depotni hiši, d.d.,
Ljubljana, na dan 8. 10. 1999, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo družbi vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Zastopniki oziroma njihovi poob-
laščenci so dolžni prijavi priložiti tudi poob-
lastilo delničarja za udeležbo in glasovanje
na skupščini.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.30 na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarje oziroma njihove zastopnike
vljudno prosimo, da se zaradi vzpostavitve
evidenc in morebitnega prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini zasedanja
udeležijo najmanj uro pred začetkom seje.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Trpinčeva 39, Ljubljana, od dneva sklica
najprej vsak delovnik med 9. in 12. uro, po
tel. 061/1400-610 ali na telefaksnem po-
ročilu na št. 061/1409-041, v tajništvu
družbe, kontaktna oseba je Simona Krajn-
čič.

Totra tekstil, d.d., Ljubljana

Ob-11926
Na podlagi statuta delniške družbe RTC

Žičnice Kranjska Gora, d.d., Borovška ce-
sta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo

4. skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 10. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franca Kosija, za preštevalca
glasov pa Jano Lavtižar in Petra Klofutarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev revidiranih računovodskih iz-
kazov za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu uprave. Nadzorni
svet daje negativno mnenje k letnemu po-
ročilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube po zaključnem računu za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o pokrivanju izgube po zaključnem
računu za leto 1998. Nastala izguba v višini
48,883.932 SIT, se pokrije v breme pro-
stih rezerv nad z zakonom določeno višino
in revalorizacijskih popravkov rezerv nad z
zakonom določeno višino, sorazmerno.

4. Obravnava in sprejem poročila o izva-
janju investicijske politike družbe za obdob-
je 1998–2002 v letih 1998/99.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju investicijske politike v ob-
dobju 1998–2002 v letih 1998/99.

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog delničarja
skupščina določi sejnine članom nadzorne-
ga sveta, in sicer za predsednika nadzorne-
ga sveta v višini 35.000 SIT neto in za člane
nadzornega sveta 30.000 SIT neto.

Poleg tega pripada vsem članom nad-
zornega sveta povračilo potnih stroškov.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,

da se za revizorja za leto 1999 imenuje DR
CILJ, družbo za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic, ki so vpisani v knji-
go delničarjev 10 dni pred sklicem skupšči-
ne ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini tako, da njihova prijava prispe
na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino. V tem času trgovanje in prenos
delnic nista dovoljena. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime in priimek, naslov, EMŠO, oziroma fir-
mo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vsto-
pu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Vsaka delnica daje en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe 15 dni pred pričetkom zase-
danja, vsak delovnik od 10. do 13. ure v
tajništvu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a.

RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.
uprava
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Ob-11927
Na podlagi 5.6. točke statuta družbe Ži-

vila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 3, sklicujem

3. izredno skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,

Naklo,
ki bo v četrtek, dne 28. 10. 1999 s

pričetkom ob 14. uri v sejni sobi na sedežu
družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Izvoli se predsednika skupščine in dve
preštevalki glasov ter se imenuje zapisnika-
rico po predlogu sklicatelja. Na seji skupšči-
ne je prisotna vabljena notarka.

2. Pogojno povečanje osnovnega kapi-
tala.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
pogojnem povečanju osnovnega kapitala za
izvedbo pripojitve družbe Delikatesa, trgov-
sko podjetje, d.d., Jesenice, C. Maršala
Tita 22, in družbe Agrotehnika - trgovina,
d.d., Ljubljana, Tržaška c. 132, k družbi
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 3, v predlaganem
besedilu.

3. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Agrotehnika - trgovina, d.d., Ljubljana, Tr-
žaška c. 132.

Predlog sklepa: potrdi se pogodba o pri-
pojitvi družbe Agrotehnika - trgovina, d.d.,
Ljubljana, Tržaška c. 132, k družbi Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo,
Cesta na okroglo 3, v predlaganem besedi-
lu, sklenjene na podlagi 511/I. člena, alin-
ea ZGD.

4. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
delikatesa, trgovsko podjetje, d.d., Jeseni-
ce, C. Maršala Tita 22.

Predlog sklepa: potrdi se pogodba o pri-
pojitvi družbe Delikatesa, trgovsko podjet-
je, d.d., Jesenice, C. Maršala Tita 22, k
družbi Živila Kranj, trgovina in gostinstvo,
d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3, v predla-
ganem besedilu, sklenjene na podlagi
511/I. člena, alinea ZGD.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

Gradivo za skupščino, zlasti:
– pripojitvena pogodba,
– letni obračuni in poročilo o stanju

družb, ki se združujejo, za zadnja tri poslov-
na leta,

– poročilo uprav družb,
– revizijska poročila ter
– spremembe in dopolnitve statuta,
s predlogi sklepov za vse točke dnevne-

ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Naklem, Ce-
sta na Okroglo 3, vsak delovnik od 9. do

12. ure v času od 1. 10. 1999 do vključno
27. 10. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti predložen v pisni
obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po
objavi tega sklica, in sicer v tajništvu uprave
v Naklem, Cesta na Okroglo 3.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v
centralnem registru pri KKD-Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
3 dni pred skupščino v tajništvu uprave v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja
mora prijavi priložiti tudi pooblastilo, zastop-
nik pa izpisek iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja).

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino po za-
konu o prevzemih.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 15. uri v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Živila Kranj, d.d., Naklo
uprava družbe:

Branko Remic, univ. dipl. ek.

Ob-11929
Na podlagi 4.5. točke statuta družbe

Agrotehnika - trgovina, d.d., Ljubljana, Tr-
žaška c. 132, sklicujem

1. izredno skupščino
delniške družbe Agrotehnika - trgovina,

d.d., Ljubljana, Tržaška c. 132,

ki bo v četrtek, dne 28. 10. 1999, s
pričetkom ob 13. uri v sejni sobi družbe
Živila Kranj, d.d., Naklo, na njenem sedežu
v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Izvoli se predsednika skupščine in dve
preštevalki glasov ter se imenuje zapisnika-
rico po predlogu sklicatelja. Na seji skupšči-
ne je prisotna vabljena notarka.

2. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
k družbi Živila Kranj,  trgovina in gostinstvo,
d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3.

Predlog sklepa: potrdi se pogodba o pri-
pojitvi družbe k družbi Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okro-
glo 3.

Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem, da
skupščina družbe Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo
3, potrdi pogodbo o pripojitvi.

Gradivo za skupščino, in sicer:
– pripojitvena pogodba,
– letni obračuni in poročilo o stanju družb,

ki se združujeta, za zadnja tri poslovna leta,
– poročilo uprav družb, ki se združujeta,
– revizijska poročila,
– s predlogi sklepov za vse točke dnev-

nega reda je delničarjem na vpogled v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani,
Tržaška c. 132, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od 1. 10. 1999 do vključno 27.
10. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti predložen v pisni
obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po
objavi tega sklica, in sicer v tajništvu uprave
v Ljubljani, Tržaška c. 132.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le poob-
laščenci ali zastopniki delničarjev, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino v tajništvu upra-
ve v Ljubljani, Tržaška c. 132, pisno prijavi-
jo svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja
mora prijavi priložiti tudi pooblastilo, zastop-
nik pa izpisek iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja).

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 13.30 v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Agrotehnika - trgovina, d.d., Ljubljana
uprava družbe:

Milan Sobočan, univ. dipl. inž. agr.

Št. 3120/99 Ob-11933
Na podlagi 2. odstavka 32. člena statuta

družbe Delikatesa, trgovsko podjetje,
d.d., Jesenice, C. Maršala Tita 22, skli-
cuje uprava družbe

2. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 10. 1999 ob 10. uri v

sejni dvorani Občine Jesenice, Cesta Mar-
šala Tita 78, Jesenice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.



Stran 5166 / Št. 77-78 / 24. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Predlog sklepa: za čalne organov
skupščine se izvolijo predlagani kandidati in
notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta.

3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-
ka iz leta 1995–1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
delitev čistega dobička družbe iz leta 1995–
1998 po predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-
vidiranje letnih računovodskih izkazov za le-
to 1998 se imenuje revizijska hiša Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana.

5. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Delikatesa, trgovsko podjetje, d.d., Jeseni-
ce, Titova 22 k družbi Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okro-
glo 3.

Predlog sklepa: potrdi se pripojitvena po-
godba v predlaganem besedilu.

6. Informacije delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 28. 10. 1999

ob 10. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan 28. 10. 1999 ob
10.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe
Pogoj za udeležbo na skupščini in ures-

ničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. Delničarje naprošamo, da pred
začetkom skupščine pravočasno uredijo for-
malnosti v zvezi z udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skaldno
določilom XII. poglavja zakona o prevzemih.

Skupščine se lahko udeleži delničar, ki
je v delniški knjigi vpisan na dan 18. 10.
1999.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 22, vsak de-
lovni dan od prvega naslednjega delovnega
dne od dne objave sklica od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Delikatesa, trgovsko podjetje, d.d.,
Jesenice

uprava družbe
direktorica Stanka Kramar, ekon.

Ob-11939
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe ITPP Ribnica sklicujem

5. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 26. oktobra 1999 ob 12.

uri na sedežu družbe, Opekarska 45 v Rib-
nici.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta: iz-

voli se predsednik skupščine, verifikacijska
komisija ter ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: sprejme se za-
ključni račun za leto 1998 in poslovno poro-
čilo za leto 1998 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1998.

Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: sprejme se pred-
log o pokrivanju izgube iz leta 1998 v
predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog nadzornega sveta: za revizorja
družbe za poslovno leto 1999 se imenuje
revizorska hiša LM Veritas, d.o.o.

5. Sprejem sklepa o razrešitvi dveh čla-
nov nadzornega sveta – predstavnikov del-
ničarjev.

Predlog nadzornega sveta: z dnem
skupščine se razreši člana nazornega sveta
– predstavnika delničarjev Laznik Andreja in
Lavrič Mirana.

6. Sprejem sklepa o imenovanju dveh
članov in namestnikov članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog nadzornega sveta: z dnem
skupščine se za člana nadzornega sveta in
njuna namestnika – predstavnika delniča-
rjev imenujejo: Tekavec Franc Lepold, na-
mestnik Zajc Vinko, ter Žgajnar Franc, na-
mestnik Mazij Anton.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi

sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe na Opekarski 45, vsak delovnik
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po preje-
mu obvestila o sklicu skupščine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge na sedež družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in ra-
zumno utemeljeni. Direktor in nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih sprejela svo-
ja stališča in bosta o teh predlogih najpoz-
neje 12 dni pred sklicom skupščine obve-
stila delničarje.

Za udeležbo na seji skupščine se delni-
čar izkaže z začasnico oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora na-
javiti svojo udeležbo na skupščini najpozne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine, in si-
cer v pisni obliki.

ITPP, d.d., Ribnica
direktor

Ob-12006
Uprava družbe Hidrotehnik–Vodnogos-

podarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje

3. letno skupščino
družbe Hidrotehnik, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28. 10. 1999 ob 12. uri v

prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljublja-
na.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, iz-
volijo se delovni organi skupščine: pred-
sednik skupščine in preštevalca glasov.

2. Sprejem poročila o poslovanju za ob-
dobje od leta 1993 do leta 1996.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina sprej-
me predlagano poročilo o poslovanju za ob-
dobje od leta 1993 do leta 1996.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1997.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina sprej-
me predlagano letno poročilo o poslovanju
za leto 1997.

4. Obravanva in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1998.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina sprej-
me predlagano letno poročilo o poslovanju
za leto 1998.

5. Sprejem razporeditve dobička za leto
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 ter 1998.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se pred-
log razporeditve dobička za leto 1993,
1994, 1995, 1996, 1997 ter 1998.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 1999 se imenuje revizorska
hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini, skupaj
s pooblastili, je treba deponirati najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine, kar velja
tako za delničarje kot za pooblaščence.

Prijava je mogoča le po pošti oziroma
faksu, ki pa mu mora nujno slediti tudi pri-
poročena pošta. Pozivamo udeležence in
pooblaščence, da se javijo v sprejemnici
najmanj uro pred začetkom skupščine.

Udeleženci skupščine se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
podjetja, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, oziroma za informacije pokličite po tel.
061/341-597.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro ka-
sneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.

Hidrotehnik, d.d., Ljubljana
uprava: Andrej Bukovec, dipl. ek.
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Ob-12007
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Po-

grebno podjetje Maribor, d.d., in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

3. skupščino
Pogrebnega podjetja Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. 10. 1999 s pri-

četkom ob 12. uri v prostorih Obrtne zbor-
nice Maribor, Titova 63.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev predlaganega dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne je imenovana Cussigh Danica, za prešte-
valca glasov Tomelj Nevenka in Lorber Sreč-
ko. Seji bo prisostvoval izbrani notar Fride-
rik Bukovič.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
družbe za leto 1998.

4. Delitev nerazporejenega dobička iz
poslovnega leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček v višini 735.683,28 ostaja neraz-
porejen.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
Linhartova ulica 6.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
Pogrebno podjetje Maribor, d.d..

6. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet
družbe.

Predlog sklepa: imenuje se novi nadzor-
ni svet družbe.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska hiša Loris, revizija
in storitve, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravo-
grad.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pri-
javijo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-

tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan na upravi podjetja (Cesta XIV.
divizije 39a) od 27. 9. 1999 dalje med 10.
in 12. uro pri Nevenki Tomelj.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda oddajo pisno upravi v sedmih dneh od
sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
Maribor,

uprava družbe
direktor: Franc Podrekar

nadzorni svet
predsednik: Konrad Černčič

Ob-11944
Na podlagi določil 71. člena statuta del-

niške družbe IMP Projektivni biro, d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta nadzorni svet in direktor
družbe IMP Projektivni biro, d.d.

5. redno skupščino
IMP Projektivni biro, d.d.,

ki bo dne 25. 10. 1999 ob 14. uri v
prostorih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.

Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine in ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli odvetnika Antona Marolta, za
preštevalca glasov se izvoli: Alojza Meleta,
Samota Kebra.

2. Poročilo uprave in mnenje nadzorne-
ga sveta o poslovanju v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za l. 1998.

3. Delitev dobička in pokrivanje izgub za
leta 1994 do 1998.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednja delitev dobička in pokrivanje iz-
gube:

1. nerazporejeni dobiček iz leta 1994
v znesku 254.261,64 SIT, revaloriziran do
31. 12. 1998 v znesku 99.055,96 SIT ter
povečan še za pripadajočo revalorizacijo do
dneva skupščine, se razporedi za delno po-
krivanje izgube iz leta 1995.

2. del nepokrite izgube iz leta 1995 v
znesku 276.128,09 SIT, povečane za pri-
padajočo revalorizacijo do dneva skupšči-
ne, se pokrije iz dobička v letu 1994, sklad-
no s predlogom iz 1. točke tega sklepa.

Ostanek nepokrite izgube iz leta 1995
v znesku 3,862.658,71 SIT ostane skupaj
s pripadajočo revalorizacijo nepokrit.

3. Dobiček iz leta 1998 v znesku
386.012,81 SIT ostane skupaj s pripadajo-
čo revalorizacijo nerazporejen.

4. Nepokrita izguba iz leta 1996, re-
valorizirana do 31. 12. 1998 v skupnem
znesku 1,012.618,80 SIT ostane nepokrita.

5. Nepokrita izguba iz leta 1997, re-
valorizirana do 31. 12. 1998 v skupnem
znesku 7,314.229,92 SIT ostane nepokrita.

4. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da zaradi podane odstop-

ne izjave preneha članstvo v nadzornem sve-
tu Alešu Rojsu.

b) Izvoli se nov član nadzornega sveta
Jakob Stržinar.

c) Članico nadzornega sveta Anico Ro-
vanšek, kateri je potekel mandat, se ponov-
no izvoli za članico nadzornega sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo uprave za poslovno leto

1998 z mnenjem nadzornega sveta ter pred-
logi sklepov o delitvi dobička in pokrivanju
izgube so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovni dan od vključno
24. 9. 1999 do vključno 25. 10. 1999 v
5. nadstropju poslovne stavbe IMP v Ljub-
ljani, Dunajska 7, med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo ter njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
25. 10. 1999, ob 15. uri, v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

IMP Projektivni biro, d.d.

Ob-12024
Na podlagi 9. člena statuta delniške druž-

be Marles pohištva, Maribor, d.d., Limbuška
c. 2, Limbuš, direktor družbe v funkciji upra-
ve sklicuje

1. skupščino družbe
Marles pohištvo Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek 28. 10. 1999 s pričet-
kom ob 12. uri v sejni dvorani Zavarovalnice
Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 Mari-
bor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine (predsednika skupščine, prešte-
valca glasov) in seznanitev o prisotnosti no-
tarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednico skupščine se imenuje
Stanko Osterc,

– za preštevalca glasov se imenuje: Mar-
jana Vedlina in Bruna Jermana,

– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Dušica Kalinger iz Mari-
bora.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine Marles Pohištva Maribor, d.d., v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano poročilo o
poslovanju za leto 1998 v predlogu, kot ga
je pripravila uprava družbe.
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4. Seznanitev skupščine o rezultatih pol-
letnega poslovanja družbe v letu 1999.

5. Programske zasnove poslovanja Mar-
les Pohištva Maribor, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina sprejme programske zasnove
poslovanja Marles Pohištva Maribor, d.d., v
predlogu, kot ga je pripravila uprava družbe.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog nadzornega sveta se za
revizijsko hišo v poslovnem letu 1999 ime-
nuje revizijsko družbo Deloitte&Touche.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino ozi-
roma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila
za udeležbo in glasovanje v skladu z določi-
lom 6. točke 297. člena zakona o gospodar-
skih družbah, kar pomeni, da mora biti poob-
lastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini družbe naja-
vili najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati s prijavo v istem roku poslati tudi
pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa do-
kaz o statusu zakonitega zastopnika.

Delničarje, njihove pooblaščence in nji-
hove zastopnike prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema
glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj 1 uro pred sklicem. Identifi-
kacija bo potekala na podlagi ustreznega
identifikacijskega dokumenta (osebna izkaz-
nica, potni list, vozniško dovoljenje).

Popolno gradivo za skupščino družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 12. do
13. ure petindvajset dni pred zasedanjem
skupščine. Delničarje prosimo, da morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Nasprotni predlog mora biti jasen in ute-
meljen z razumno utemeljitvijo.

Skupščina je sklepčna (1. sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (2. sklic) z istim dnevnim redom
isti dan ob 13. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Marles Pohištvo Maribor, d.d.
uprava – direktor:

mag. Edvin Makuc, dipl. inž. stroj.

Št. 84/99 Ob-12036
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
Hardek 21c, 2270 Ormož, vabi uprava del-
ničarje na

5. redno skupščino
družbe Komunalno podjetje Ormož, d.d.,

ki bo v torek, 26. 10. 1999, na sedežu
družbe Hardek 21c, Ormož, s pričetkom
ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in dva preštevalca glasov.

Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe oziroma sta-
tut v predlaganem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998 z mnenjem revizorja po predlogu
uprave.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998 v predloženem
besedilu.

4. Sklepanje o uporabi in razdelitvi čiste-
ga dobička za leto 1998 po predlogu upra-
ve.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička za leto 1998 po predlogu uprave.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999 po
predlogu uprave.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se imenuje revizijska družba po predlogu
uprave.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno

družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi družbe in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som potrdijo prisotnost na skupščini in prev-
zamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom
iz registrskega sodišča.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan na sedežu družbe pri Milki Vo-
čanec, od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-

ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor. Po odmo-
ru se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Komunalno podjetje Ormož, d.d.
uprava

Ob-12040
Na podlagi 30. člena statuta Trgovine na

debelo in drobno “Dolenjka”, d.d., Novo
mesto, uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe “Dolenjka”,

ki bo v torek, 26. 10. 1999 ob 11. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Glavni
trg 23, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika, imenuje notarja in preštevalca gla-
sov.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejema letno poročilo o poslovanju druž-
be v letu 1998, skupaj s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta in revizijske družbe
v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se dobiček v znesku
66,345 mio SIT razporedi:

– v rezerve družbe 50%, kar znaša
33,1725 mio SIT in

– kot nerazporejen dobiček za razvoj
družbe 50%, kar znaša 33,1725 mio SIT.

5. Sprejem sklepa o razporeditvi revalo-
riziranega dobička iz poslovnih let 1994,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se revalorizirani dobiček
iz let 1994, 1995 in 1996, ki znaša na dan
31. 12. 1998 skupaj 34,379.303 SIT raz-
poredi:

– 33,335.640 SIT za dividende in
– 1,043.663 SIT v rezerve družbe.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za 4 letno mandatno obdobje
1999–2003 izvolijo za člane nadzornega
sveta: Bahorič Jože, Jerman Marjan, Müller
Iztok in Veselič Branko.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
imenuje firma “Dinamic”, d.o.o., Brusnice.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 7. do 14. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt eno uro pred začetkom seje.

Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne dose-

že sklepčnosti, se skupščina ponovi istega
dne ob 12. uri, z enakim dnevnim redom.
Na tej seji bo veljavno odločeno, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega poob-
laščenca.

“Dolenjka”, d.d., Novo mesto
uprava

Št. 3876 Ob-12119

Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo dne 26. 10. 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika se izvoli

Franc Kosi. Za preštevalki glasov se izvolita
Miranda Rijavec in Alenka Cencič. Na
skupščini bo prisotna notarka Nevenka Ko-
vačič.

2. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se usklajeno

besedilo statuta z zakonom o gospodarskih
družbah.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano letno poročilo za leto 1998, vključno
z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslov-
nim poročilom.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme predlog uprave o
razporeditvi dobička, ustvarjenega v obdob-
ju 1991–1998.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijsko družbo Texima-Konta, d.o.o., iz
Žirovnice.

Predlogi sklepov skupščine z obrazloži-
tvami ter predlog statuta so delničarjem na
razpolago na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 12. ure, v tajništvu družbe v Kopru, Istr-
ska cesta 55.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
deset dni pred sejo skupščine. Pravico do
glasovanja na skupščini imajo vsi imetniki
navadnih imenskih delnic ali njihovi poob-
laščenci.

Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listino udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom, ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Avtoplus, d.d., Koper
direktor družbe

Ob-12149
Na podlagi 9.3 točke statuta Komunale

Nova Gorica, d.d., Cesta 25. junija 1, Nova
Gorica, sklicujem

5. redno skupščino družbe,

ki bo v torek, 26. 10. 1999 ob 15.30,
na sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1998.
4. Odločanje o delitvi dobička za leto

1998.
5. Odločanje o izvolitvi članov nadzorne-

ga sveta.
6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.

K 3. točki: sprejme se letno poročilo
družbe za leto 1998.

K 4. točki: sprejme se predlagana deli-
tev dobička za leto 1998.

K 5. točki: izvolita se predlagana člana v
nadzorni svet.

K 6. točki: za revizorja delniške družbe
za leto 1999 se imenuje: Podboršek revizij-
ska družba, k.d., Ljubljana.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica v tajništvu na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpi-
sani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred sejo skupščine. Seznam delničarjev je
dostopen na vpogled vsakemu delničarju
dva delovna dneva pred sejo skupščine na
sedežu družbe, od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poob-
lastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo v tajništvu družbe.

Prosim, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih ude-
ležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine eno uro pozneje, v istem pro-
storu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.
direktor

Št. 201/99 Ob-12041
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe M Club, Tovarna kon-
fekcije, d.d., sklicuje uprava

4. sejo skupščine
družbe M Club, d.d., Velenje

ki bo v ponedeljek, 25. oktobra 1999
ob 15. uri na sedežu družbe, v Velenju, na
Koroški 37/a in predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Marjana Ko-
lenca, za preštevalca glasov pa Edito Gera-
tič in Alojza Preskerja. Ugotovi se, da je na
seji navzoč vabljeni notar Avgust Ribič.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 1998 v predlo-
ženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz poslovnega leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep, da se revidirana izguba iz
leta 1998, v višini 39,641.000 SIT, pokrije
v obdobju naslednjih petih let v breme teda-
njih prihodkov.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe statuta delniške druž-
be M club, Tovarna konfekcije, d.d., v pred-
loženem besedilu.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina imenuje za revizorja družbe za po-
slovno leto 1999 revizijsko hišo Boniteta,
Družba za revizijo, podjetniško in poslovno
svetovanje, d.o.o., Velenje, Efenkova 61.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nove članice nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se razreši člana nadzornega sveta Vi-
ljema Skoka. Imenuje se novo članico nad-
zornega sveta Marijo Bricman.

8. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 22. 10.
1999. Pooblaščenci morajo prijavi za ude-
ležbo priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

M Club, d.d., Velenje
uprava

Ob-12047
Na podlagi statuta delniške družbe Inšti-

tut za elektroniko in vakuumsko tehniko,
d.d., Teslova 30, Ljubljana, sklicujem

2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 10. 1999 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Teslova 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franca Kosija, za preštevalca
glasov Darinko Hostnik in Tomaža Kopriv-
ca. Za notarja se imenuje Katjo Terčelj Ve-
rovšek.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila in potrditev računovodskih iz-
kazov za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998, na predlog
uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube.

Predlog sklepa: nastala izguba v letu
1993 v višini 20,564.000 SIT se pokrije v
breme rezerv, revalorizacija izgube v višini
13,240.681 SIT pa v breme revalorizacij-
skih rezerv.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se sledeče čla-

ne nadzornega sveta, ki predstavljajo delni-
čarje: Mirjana Veljić, Olga Šebenik in Mat-
jaž Kumelj.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za članici nadzornega

sveta, ki predstavljata delničarje se imenu-
jeta Mirjana Veljić in Olga Šebenik.

7. Nagrade članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzor-

nega sveta se določi sejnina v višini 35.000
SIT neto in člane nadzornega sveta 25.000
SIT neto. Poleg tega pripada vsem članom
nadzornega sveta povračilo morebitnih pot-
nih stroškov. Korespondenčne seje niso
plačane.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999

se imenuje DR CILJ, družba za revizijo,
d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina spre-
memb in dopolnitev statuta družbe je na
razpolago na sedežu družbe, 30 dni pred
pričetkom zasedanja skupščine, vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure v tajništvu družbe v
Ljubljani, Teslova 30.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupš-
čine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež

družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Prija-
vi mora biti predloženo dokazilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

IEVT, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-12115
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe

Špecerija veletrgovina Bled, d.d., Bled, Ka-
juhova 3, uprava družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v sredo, 27. 10. 1999 ob 12. uri v

sejni sobi družbe na Bledu, Kajuhova 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles:
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost,
– izvoli se delovna telesa skupščine: za

predsednika Staneta Repovža, za prešte-
valce glasov Friderika Ambrožiča in Slavo
Korošec, za vodenje zapisnika notarja Sta-
neta Krainerja.

2. Odločanje o pripojitvi k družbi Merca-
tor Gorenjska, d.d., Šk. Loka:

Predlog sklepa:
– na predlog uprave in ob soglasju nad-

zornega sveta se sprejme predlagana po-
godba o pripojitvi družbe Špecerija veletr-
govina Bled, d.d., Bled, Kajuhova 3, k druž-
bi Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54,
Šk. Loka,

– KDD se, glede na določila pogodbe o
pripojitvi, pooblasti za prevzem denarnega
nadomestila za delnice s strani družbe Mer-
cator Gorenjska, d.d.,

– upravo družbe se zadolži, da izvede
vpis sprememb v sodnem registru.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 27. 10. 1999,

ob 12. uri. Če so na njej prisotni delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstav-
ljajo 15% vseh glasov, skupščina lahko ve-
ljavno odloča. V primeru, da skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 12.30, na istem
mestu. Skupščina bo v tem primeru veljav-
no odločala, ne glede na višino prisotnega
osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji

oziroma njihovi zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma
pooblaščence naprošamo, da pooblastila do-
stavijo najkasneje tri dni pred skupščino.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, sklad-
no z določilom XII. poglavja zakona o prev-
zemih. Delničarji in pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti na se-
dežu družbe, najkasneje tri dni pred skupš-
čino. Vse delničarje, ki se bodo skupščine
udeležili, naprošamo, da 30 minut pred za-
četkom skupščine uredijo formalnosti v zve-
zi z udeležbo.

Na skupščini lahko sodelujejo delničarji,
ki so najmanj tri dni pred skupščino vpisani
v delniški knjigi.

Gradivo
Gradivo za posamezno točko dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled od objave
sklica skupščine, do pričetka skupščine na
sedežu družbe, na Bledu, Kajuhova 3, vsak
dan od 12. do 14. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarje prosimo, da svoje protipred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu v pisni obliki in z obrazložitvijo vložijo v
roku sedem dni od objave tega sklica, pri-
poročeno po pošti ali neposredno na sede-
žu družbe.

Špecerija veletrgovina Bled, d.d.
direktor družbe

Ob-12124
Na podlagi točke Č. - šestega poglavja

statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicuje uprava

III. sejo skupščine delniške družbe
Merinka Maribor, d.d.

ki bo v četrtek, dne 28.10.1999, na
sedežu družbe v Mariboru, Žitna ulica 12,
ob 16. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi Janko
Zakelšek kot predsednik ter Ljubica Breznik
in Mira Javor kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila s konsolidiranimi računovodskimi iz-
kazi za poslovni sistem Merinka Maribor.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revizijsko poročilo s konsolidirani-
mi računovodskimi izkazi za poslovni sistem
Merinka Maribor.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe Merinka Maribor d.d.
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme predlagano revidirano letno poro-
čilo družbe za leto 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz poslovnega leta 1998 za
družbo Merinka Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep da se revidirana izguba iz
leta 1998 v višini 83,623.000 SIT pokrije v
skladu z računovodskimi standardi v obdob-
ju naslednjih petih let.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe do-
ločene v predlogu sklepov št. 5.1 do 5.13.

6. Informacija o uresničevanju poslovne-
ga načrta družbe družbe Merinka Maribor
d.d. za obdobje januar - junij 1999.
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Predloga sklepa: na znanje se sprejme
informacija o uresničevanju poslovnega na-
črta družbe Merinka Maribor, d.d. za ob-
dobje januar - junij 1999.

7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predloga sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta se za pooblaščeno revizijsko druž-
bo za leto 1999 imenuje FRF - Ernst &
Young iz Ljubljane, Dunajska c. 106

8. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta predstavnika delničarjev in pred-
log za izvolitev novega člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev.

Predloga sklepa: skupščina je vzela na
znanje informacijo, da je s 16. 6. 1999
odstopil član nadzornega sveta predstavnik
delničarjev Marko Jagodic.

Za člana nadzornega sveta – predstav-
nika delničerjev se imenuje Marjan Zelnik, z
mandatom, ki traja do izteka mandata že
imenovanega nadzornega sveta, imenova-
nega na skupščini 26. 11. 1997.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d. vknjižene v delniški knjigi druž-
be, ki se vodi pri KDD; neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini, osebno ali s pri-
poročeno pošiljko dostavijo družbi tako, da
jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi spre-

memb statuta, bo na vpogled vsak delovni
dan na sedežu družbe, v industrijski proda-
jalni Merinka, Žitna ulica 12, Maribor, od
27. 9. 1999 do vključno dneva skupščine,
od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 17. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Merinka Maribor, d.d.
uprava

direktorica mag. Danica Voglar-Štic,
dipl. inž.

Ob-12127
Na podlagi 22. člena statuta Trgovskega

podjetja »Planika«, d.d., Slovenska Bistrica
in določb zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava

3. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 26. oktobra 1999 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg
svobode 12, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli-
jo se:

– za predsedujočega skupščine Ksenija
Bračič;

– za preštevalki glasov Brigita Senegač-
nik in Urška Sedmak;

– za notarja se imenuje Jožica Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1998 z mnenjem revizorja in pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček v skupni
višini 37,400.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličeta se doseda-

nja člana nadzornega sveta Tatjana Novinec
in Milan Novačan.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli-

ta Stanislav Brodnjak in Marijana Olstrak.
Mandat izvoljenima članoma traja do kon-

ca mandatnega obdobja nadzornega sveta.
7. Določitev višine sejnin za predsedni-

ka in člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se za njihovo delo v nadzornem svetu
določi plačilo sejnine v predlagani višini.

8. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja družbe za poslovno leto 1999 se ime-
nuje revizijska hiša Abeceda, d.o.o., Ptuj.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja predlogov sklepov sta

uprava in nadzorni svet, razen predloga skle-
pa pod točko 5., 6. in 8. dnevnega reda,
kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo na sedežu družbe, v
tajništvu uprave, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.

Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe, v tajništvu uprave.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 14. uri. Po ponovnem sklicu skupšči-
na odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

TP Planika, d.d, Slovenska Bistrica
uprava: Milan Stegne

Ob-12130
Na podlagi 283. čena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta družbe
Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske
opreme, d.d., Grosuplje, uprava družbe skli-
cuje

4. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna

gostinske opreme, d.d., Grosuplje,
ki bo 28. 10. 1999 ob 15.uri na sedežu

družbe, Adamičeva ul. 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine,
preštevalca glasov in imenuje notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log uprave ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta, o poslovanju družbe za leto 1998.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme delitev dobička za leto
1998.

4. Sprejem sklepa o določitvi višine sej-
nine za udeležbo na sejah nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep o višini sejnine za
udeležbo na sejah nadzornega sveta.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 1999.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog delničarjev: delničarji, njihovi

pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo upravi utemelje-
ne nasprotne predloge in dopolnilne pred-
loge k dnevnemu redu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se z glasovnicami, ki jih
udeleženci prejmejo na skupščini. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno in mora
biti predloženo pred začetkom skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.
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Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpi-
sati seznam udeležencev in prevzeti glasov-
nice.

Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne, to je
28. 10. 1999 ob 17.uri, na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno sklepala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.
Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje

direktor uprave:
Marko Avšič, univ. dipl. inž.

Razne objave

Št. 414-09/96-1/3 Ob-12001
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98) in 6. člena uredbe o odprodaji, od-
daji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) razpisuje Državni svet Re-
publike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

javno dražbo
za prodajo rabljenega osnovnega

sredstva

Predmet prodaje je osebni avtomobil
znamke Audi V 8 Automatic, letnik 1993,
prevoženih 228.000 km, izklicna cena je
1,841.805 SIT.

Javna dražba je ustna, najnižji znesek
višanja pa 10.000 SIT.

Javna dražba bo 11. 10. 1999 ob 10.
uri v prostorih Državnega sveta Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupno po-
godbo v osmih dneh po javni dražbi ter pla-
čati celotno kupnino v roku osmih dni po
sklenitvi pogodbe.

Davek od prometa motornih vozil na pod-
lagi zakona o davkih na motorna vozila (Ur.
l. RS, št. 52/99) plača kupec.

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki položijo kavcijo v višini
10% od izklicne cene. Kavcijo je treba na-
kazati na žiro račun proračuna Republike
Slovenije, št. 50100-630-10014, sklic na
številko 18 12122-7201001-41401399.
Pred pričetkom dražbe se mora dražitelj iz-
kazati s potrjenim nalogom za prenos.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v treh dneh po končani
javni dražbi. Uspelemu dražitelju se polože-
na kavcija všteje v ceno.

Interesenti si pred dražbo lahko ogleda-
jo avtomobil, ki je predmet javne dražbe, in

to 9. 10. 1999, med 9. in 11. uro v garažah
Državnega zbora Republike Slovenije, Kon-
gresni trg 2, Ljubljana (nasproti sidra).

Državni svet Republike Slovenije

Št. 159/99 Ob-12044
Občina Ravne na Koroškem na podlagi

sklepa občinskega sveta z dne 1. 7. 1999
objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
A) poslovni prostori v poslovnem objektu

Prežihova 17 (policijska postaja), Ravne na
Koroškem, s skupno površino 288,52 m2.

Prostori so trenutno zasedeni, predvido-
ma bodo izpraznjeni ob koncu leta 1999
oziroma po preselitvi policijske postaje.

Prodaja je možna na dva načina:
– prodaja celotnega objekta s skupno

površino 288,52 m2,
– prodaja po posameznih delih stavbe

po etažah s površino:
– klet v izmeri: 20,95 m2,
– 1. nadstropje v izmeri: 143,71 m2,
– mansarda v izmeri: 123,86 m2.

B) poslovni prostori v poslovnem objek-
tu »Magistrat«, Trg svobode 21, Ravne.

Poslovni prostori so trenutno zasedeni in
bodo izpraznjeni po dogovoru z novimi last-
niki.

Prodaja je možna na dva načina:
– prodaja celotnega objekta s skupno

površino 578,76 m2,
– prodaja po posameznih delih stavbe

(po etažah), z naslednjo površino:
– mansarda s posebnim vhodom v ve-

likosti 128,06 m2,
– 1.nadstropje v velikosti 230,78 m2,
– pritličje v velikosti 219,92 m2.

2. Izklicna cena:
A) izklicna cena za vse poslovne prosto-

re v poslovnem objektu Prežihova 17 (poli-
cijska postaja), Ravne, je 35,947.340 SIT.

A.1. izklicna cena za mansardo je
14,523.711 SIT,

A.2. izklicna cena za 1. nadstropje je
18,813.422 SIT,

A.3. izklicna cena za kletne prostore je
2,610.207 SIT.

B) izklicna cena celotnega objekta na na-
slovu Trg svobode 21, »Magistrat«, je
87,323.861 SIT.

B.1. izklicna cena za mansardo s po-
sebnim vhodom je 16,908.620 SIT,

B.2. izklicna cena za 1. nadstropje je
33,897.365 SIT,

B.3. izklicna cena za pritličje je
36,517.786 SIT.

3. Plačilni pogoji:
S kupci, najboljšimi ponudniki, bodo

sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri če-
mer je rok za plačilo naslednji: varščina, to
je 10% izklicne cene, se plača ob prijavi na
razpis in se všteje v kupnino. V 8 dneh od
podpisa pogodbe mora kupec plačati še
30% od celotnega zneska kupnine, nadalj-
njih 30% kupnine se plača v 30 dneh po
podpisu pogodbe, zadnjih 30% kupnine pa
zapade v plačilo ob primopredaji prostorov.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,

državljani RS,
– nepremičnine so naprodaj po načelu

videno-kupljeno,
– ponudbe morajo biti dostavljene na na-

slov: Občina Ravne na Koroškem, Čečovje
12a, z oznako: »Ponudba za nakup poslov-
nih prostorov Prežihova 17, Policijska po-
staja – Ne odpiraj« oziroma »ponudba za
nakup Magistrata – Ne odpiraj«, v 15 dneh
od objave v Uradnem listu RS,

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov), potrdilo o državljanstvu RS –
za fizične osebe, pravne osebe pa sklep o
registraciji v RS, potrdilo o plačani 10% varš-
čini, ponujeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki (pravne osebe in samostoj-
ni podjetniki) morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne prodajne ce-
ne,

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% od izho-
diščne prodajne cene na žiro račun prora-
čuna Občine Ravne na Koroškem, št.
51830-630-25601,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 8 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, vpis v zemljiš-
ko knjigo in morebitne druge stroške) nosi
kupec,

– ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na sedežu Občine Ravne na
Koroškem, pri g. Bukovcu, tel.
0602/23-821, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 2-4787/1-99 Ob-12052
Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-

bota in Pošta Slovenije, d.o.o., PE Murska
Sobota, objavljata po sklepu nadzornih sve-
tov

javno dražbo
za prodajo zemljišča in poslovnih

prostorov
Zemljišče in poslovni prostori se nahaja-

jo v Murski Soboti, Klavniška ul. 4-6, par-
celna številka 118, vpisani v vl. št. 2606, k.
o. Murska Sobota.

Nepremičnina je v solastnini Telekoma
Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15 in
Pošte Slovenije, d.o.o., Maribor, Slomškov
trg 10, vsake do 1/2 glede na celoto.

Nepremičnina v naravi predstavlja hišo v
izmeri 4a 86 m2 in to zidan poslovno pisar-
niški objekt v izmeri 355,68 m2 in zidan
objekt skladišča oziroma garaž v izmeri
186,96 m2 ter dvorišče v izmeri 11a 67 m2.
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Izklicna cena nepremičnine je
26,468.743 SIT.

Javna dražba bo 12. 10. 1999.
Pogoji dražbe:
1. Del razpisnih pogojev je tudi besedilo

prodajne pogodbe. Vsi zainteresirani lahko
do dneva dražbe na sedežu prodajalcev v
tajništvu vodstva vsak delovni dan med 8. in
14. uro dobijo parafirano besedilo prodajne
pogodbe. Predlog besedila prodajne po-
godbe vsebuje vsa določila prodajne po-
godbe, razen podatkov o kupcu in o prodaj-
ni ceni. Ti podatki bodo pridobljeni z draž-
bo.

2. Varščino v višini 10% od izklicne cene
nepremičnine morajo dražitelji vplačati do
dneva dražbe na žiro račun Pošte Slovenije,
d.o.o., št. 51900-849-84671, ali do 9. ure
na sedežu Pošte Slovenije, d.o.o., PE Mur-
ska Sobota, Trg zmage 6, pri Nataši Horvat.

3. Pred začetkom dražbe mora dražitelj
– pravna oseba dražbeni komisiji predložiti
overjen izpisek iz registra, izdan največ en
mesec pred datumom dražbe ter overjeno
pooblastilo za zastopanje dražitelja; dražite-
lja – fizična oseba, ki jo zastopa pooblašče-
nec, mora ta tudi na dražbeni komisiji pred-
ložiti overjeno pooblastilo za zastopanje.

4. Pred začetkom dražbe morajo draži-
telji izročiti od dražitelja parafiran predlog
pogodbe iz 1. točke pogojev dražbe. Štelo
se bo, da dražitelj s tem soglaša z vsebino
pogodbe.

5. Uspelemu dražitelju bo varščina všte-
ta v kupnino. Neuspelim dražiteljem pa bo
varščina vrnjena v 5 dneh po končani draž-
bi.

6. Kupec mora skleniti pogodbo s pro-
dajalcema v roku 8 dni po končani javni
dražbi.

7. Rok plačila kupnine je 15 dni od datu-
ma podpisa pogodbe.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
vplačal kupnine v s pogodbo dogovorjenem
roku se šteje, da odstopa od nakupa, more-
bitno že sklenjena pogodba se šteje za raz-
drto, plačano varščino pa kot skesnino ob-
držita prodajalca.

9. Nepremičnina se prodaja po načelu
“videno – kupljeno”. Nepremičnina je pro-
sta vseh vknjiženih in nevknjiženih bremen.

10. Stroški sestave pogodbe in plačilo
prometnega davka bremenijo prodajalca,
plačilo notarskih storitev in prenosa lastniš-
tva v zemljiški knjigi pa kupca.

11. Kupljena nepremičnina bo prenese-
na v dejansko posest in uporabo kupcu z
dnem plačila celotne kupnine.

12. Javna dražba bo potekala dne
12. 10. 1999, v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., PE Murska Sobota, Murska Sobota,
Trg zmage 6, v pisarni direktorja, s pričet-
kom ob 9. uri.

13. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi na tel. 069/37-79601,
Matija Sobočan, ali tel. 069/14-300, Jože
Kavaš.

Pošta Slovenije, d.o.o.
PE Murska Sobota

Telekom Slovenije, d.d.
PE Murska Sobota

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Bar Metka, Metka Pirnat, s.p., Škale
85/b, 3320 Velenje, z dnem 12. 9. 1999
preklicuje veljavnost pravokotne štampiljke,
zaradi odtujitve, z naslednjo vsebino: BAR
METKA, Metka PIRNAT, s.p., Škale 85/b,
3320 Velenje, tel. 893-708. Ob-12009

Biomedica d.o.o., Poljanska cesta 20 b,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom BIOMEDICA Ljubljana d.o.o. 61000
Ljubljana, Poljanska cesta 20 b SLOVENIA
in št. 1. gnq-6330

Ujlaki Mirko, Vrečarjeva ulica 5, Škoflji-
ca, štampiljko pravokotne oblike z napisom
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO MIRKO UJ-
LAKI s.p. Lavrica, Vrečarjeva 5 TEL:
061/667-813. gnd-6868

Uršič Tatjana, Jakšičeva 4, Ljubljana, šta-
mpiljko z napisom URŠIČ & KROKAR d.n.o.
Bresta 45, Ig. gno-6582

Priglasitveni list

Borštnar Tomaž, Ostrožnik 6, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0097/94,
izdan dne 20. 4. 1994. gnq-6730

Cencič Mitja, Poklčukarjeva ulica 57,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-
2057/95, izdan dne 1.6.1995. gnh-6939

Cerar Drago - instalacije, Zupančičeva
11, Trzin, priglasitveni list, opravilna št. 6-
422/94, izdan dne 27.7.1994. gne-6667

Dornik Jerneja, Podbočje 11, Podboč-
je, obrtno dovoljenje, št.
040473/0927/00-29/1995, izdano dne
6.3.1995. gnh-6864

Drab Veronika, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
038/2245-98, izdan dne 5.6.1998.
gnk-6961

Grubor Katarina, Glavni trg 21, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0253/94.
gnm-6634

Guček Andrej, Lokavec 28, Rimske To-
plice, priglasitveni list, opravilna št. 20-
0165/94, izdan dne 25.5.1994. gnr-6779

Kaučič Olga okrepčevalnica s.p., Nasip-
na 64, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2511-94. gnn-6733

Korpnik Dimitrij, Sp. Škofije 3, Škofije,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053617-
2781-01-27-1996, izdana dne 13.6.1996.
gnl-6635

Kump Martin, Štrekljevec 25, Semič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 050461/94, iz-
dan dne 16.12.1994. gnt-6631

Peterc Primož, Šutna 45, Žabnica, odlo-
čbo o obrtnem dovoljenju, št. 31300-
0089/98, izdala Obrtna zbornica Kranj.
gnp-6731

Pogačnik Alenka, Zasavska 54/c, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-0041/93-
original. gnz-6746

Režek Jože, Stopno 3, Škocjan, prigla-
sitveni list, opravilna št. 038/0963/94.
gnn-6633

Sinjur Vid, Metnaj 26, Ivančna Gorica,
obrtno dovoljenje, št. 28203/0701/00-
19/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gnh-6464

Vrhovšek Andrej, Nad Krko 15, Otočec,
priglasitveni list, opravilna št. 038-01/82-
94. gng-6865

Vusič Sonja s.p., Partizanska 3, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
4511/96. gne-6342

Potne listine

Adler Jožef, Jablanica 17 b, Boštanj, po-
tni list, št. AA 564321, izdala UE Trbovlje.
gnl-6760

Aleksandrov Zoran, Vrunčeva ulica 25
A, Celje, potni list, št. BA 388136, izdala
UE Celje. gnw-6474

Ankele Nada, Spodnja Besnica 123,
Zgornja Besnica, potni list, št. BA 158950,
izdala UE Kranj. gne-6792

Ban Ivan, Levstikova 3, Novo mesto, po-
tni list, št. BA 085085, izdala UE Novo me-
sto. gni-6438

Bašl Slavko, Vičava 47, Ptuj, potni list,
št. BA 344684, izdala UE Ptuj. gnl-6385

Bauer Metka, C. proletarskih brigad 62,
Maribor, potni list, št. BA 786917, izdala
UE Maribor. gns-6403

Benčina Jani, Šmarje pri Sežani 22 B,
Sežana, potni list, št. BA 706277, izdala
UE Sežana. gns-6778

Bensa Marjan, Vojkova 82, Anhovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 92366, izda-
la UE Nova Gorica. gnr-6629

Bevc Marko, Lutško selo 14, Novo mes-
to, potni list, št. BA 208121, izdala UE Novo
mesto. gnc-6919

Borko Nina, Titova 12/a, Slovenska Bis-
trica, potni list, št. BA 723233, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-6777

Borko Nina, Titova 12/a, Slovenska Bis-
trica, potni list, št. BA 723233, izdala UE
Slovenska Bistrica. gns-6803

Borovšak Sonja, Vinogradniška 35 Razi-
del, Maribor, potni list, št. AA 444606, iz-
dala UE Maribor. gnz-6646

Bratina Emil, Kamnje 28, Dobravlje, pot-
ni list, št. AA 381910, izdala UE Ajdovšči-
na. gnx-6773

Brežan Primož, Zatolmin 64/bT, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 10725,
izdala UE Tolmin. gnq-6630
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Budja Marija, Irenina ul. 6, Maribor, pot-
ni list, št. BA 370099, izdala UE Maribor.
gnu-6651

Cizerl Danilo, Mestni vrh 108 a, Ptuj,
potni list, št. BA 597882, izdala UE Ptuj.
gne-6967

Cvetkovič Robert, Dobeno 53 /a, Men-
geš, potni list, št. AA 960514, izdala UE
Domžale. gnt-6852

Cvitanič Matej, Čečovje 82, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 661273, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnd-6468

Danilović Dragica, Polje c. VI/16, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 605297, izdala UE
Ljubljana. gny-6972

Dedivanović Djerdj, Spodnje Bitnje 7,
Kranj, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 73-74/99. gnb-6845

Derlink Gregor, Osojnik 1, Železniki, po-
tni list, št. BA 854223, izdala UE Škofja
Loka. gnv-6575

Djukanović Miro, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 42416, izdala UE
Ljubljana. gnj-6412

Dolen Peter, Cankarjeva 1, Tržič, potni
list, št. AA 892495, izdala UE Tržič.
gnd-6793

Džambić Edin, Oblakova ulica 6, Celje,
potni list, št. AA 852448, izdala UE Celje.
gnd-6493

Fakuč Rastislav, Bratov Hvalič 90, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
5653, izdala UE Nova Gorica. gnc-6769

Florjan Aleš, Neveljska pot 11, Kamnik,
potni list, št. BA 593566, izdala UE Kam-
nik. gnc-6619

Furlan Danilo, Martina Krpana 30, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 823606, izdala UE
Ljubljana. gnk-6936

Furlan Matej, Huim 21, Kojsko, potni
list, št. BA 531368, izdala UE Nova Gorica.
gne-6917

Furlan Matej, Hum 21, Kojsko, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 135889, izdala
UE Nova Gorica. gnf-6916

Furlani Franc, Kromberk, Damber 37,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 42173, izdala UE Nova Gorica. gnf-6366

Gorjan Sašo, Cesta na Čuklje 58/b, Še-
mpeter pri Gorici, potni list, št. BA 568080,
izdala UE Nova Gorica. gns-6628

Gregorič Tomaž, Komanova 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 400288, izdala UE
Ljubljana. gno-6382

Gubenšek Tea, Miklošičeva 19, Domža-
le, potni list, št. BA 911033, izdala UE Do-
mžale. gnt-6352

Hočevar Dušan, Pot k Savi 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 109106, izdala UE Ljublja-
na. gnj-6937

Hribar Štefka, Količevo 47 A, Domžale,
potni list, št. BA 795444, izdala UE Domža-
le. gne-6592

Ilar Darko, Ig 193 F, Ig, potni list, št. AA
431670, izdala UE Ljubljana. gnk-6711

Istenič Petra, Mokrice 9, Vrhnika, potni
list, št. BA 529628, izdala UE Vrhnika.
gnp-6356

Istenič Snežana, Mokrice 9, Vrhnika, po-
tni list, št. AA 639766, izdala UE Vrhnika.
gnq-6355

Janžekovič Zvonko, Kvedrova ulica 5,
Ptuj, potni list, št. BA 392321, izdala UE
Ptuj. gnf-6641

Janževec Bernard, Zameško 5, Šentjer-
nej, potni list, št. BA 870076, izdala UE
Novo mesto. gnf-6666

Jarec Barbara, Pod hrasti 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 845803, izdala UE Ljublja-
na. gng-6765

Jeretina Ivan, Ravnikarjeva ulica 1, Ra-
domlje, potni list, št. AA 280102, izdala UE
Domžale. gnl-6610

Jovanov Sašo, Črna pri Kamniku 13, Sta-
hovica, potni list, št. BA 363214, izdala UE
Kamnik. gnb-6620

Juhart Erjavec Gabrijela, Novo polje c.
VII, št. 55, Ljubljana, potni list, št. AA
304120, izdala UE Ljubljana. gnv-6600

Karadžić Zijad, Gradišče 18 A, Vrhnika,
potni list, št. AA 862022, izdala UE Vrhnika.
gnn-6608

Kete Matija, Cesta IV. prekomorske 51,
Ajdovščina, potni list, št. BA 825460, izdala
UE Ajdovščina. gne-6921

Kirar Liljana, Dolnja Stara vas 22, Škoc-
jan, potni list, št. BA 261639, izdala UE
Novo mesto. gnb-6670

Klemenc Iztok, Ulica ob pečini 7, Izola -
Isola, potni list, št. AA 501309, izdala UE
Izola. gnw-6374

Klemenčič Doroteja, Ulica borcev za se-
verno mejo 52, Ljubljana, potni list, št. BA
135472, izdala UE Ljubljana. gns-6703

Klemenčič Lea, Ulica borcev za severno
mejo 52, Ljubljana, potni list, št. BA
827373, izdala UE Ljubljana. gnr-6704

Kogoj Jožef, Miren 122a, Miren, potni
list, št. BA 411206, izdala UE Nova Gorica.
gnf-6466

Komar Anton, Zlatek 51, Ljubljana, potni
list, št. AA 460630, izdala UE Ljubljana.
gno-6736

Kores Alojz, Mladinska 25, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. BA 373304,
izdala UE Maribor. gnu-6401

Kos Peter, Zidanškova 4, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. AA 81854, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnv-6950

Kos Urbanija Simona, Klanec 35 a, Ko-
menda, potni list, št. AA 955579, izdala UE
Kamnik. gnz-6846

Kostanjevec Pernek Metka, Zorkova 9,
Maribor, potni list, št. BA 575050, izdala
UE Piran. gnw-6399

Kovać Robin, Smledniška cesta 26, Kra-
nj, potni list, št. AA 707370, izdala UE Kra-
nj. gnb-6945

Krajnc Alojz, Žerjav 23, Črna na Koroš-
kem, potni list, št. AA 609033, izdala UE
Ravne na Koroškem. gne-6367

Kramžar Danilo, Hladilniška pot 1/b, Lju-
bljana, potni list, št. BA 772366, izdala UE
Ljubljana. gnm-6409

Kremsec Franci, C. bratstva in enotnosti
št. 9, Metlika, potni list, št. BA 694886,
izdala UE Metlika. gnh-6489

Križnar Tomaž, Ul. Gorenjskega odreda
6, Kranj, potni list, št. AA 166695, izdala
UE Kranj. gnv-6975

Kuhar Slavica, Ljubljanska 102, Maribor,
potni list, št. BA 294124, izdala UE Mari-
bor. gne-6642

Lakota Ivan, Delavska ulica 24, Mojstra-
na, potni list, št. AA 266872, izdala UE
Jesenice. gnt-6627

Leber Barbara, Pante 9, Kranj, potni list,
št. BA 702735, izdala UE Kranj. gnc-6644

Lenarčič Stanislava, Klenik 22, Pivka,
potni list, št. AA 4387, izdala UE Postojna.
gnu-6676

Levstek Jaka, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 860881, izdala UE Ljublja-
na. gni-6938

Lipušček Danilo, Poljubinj 4 F, Tolmin,
potni list, št. AA 033738, izdala UE Tolmin.
gnf-6766

Lipušček Danilo, Poljubinj 4 F, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 073718,
izdala UE Tolmin. gne-6767

Lipušček Vera, Poljubinj 4 F, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 073717, iz-
dala UE Tolmin. gnd-6768

Ljubič Karmen, Dobrunjska 32 b, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. BA 813743,
izdala UE Ljubljana. gnb-6970

Lojk Brigita, Cesta IV. prekomorske 51,
Ajdovščina, potni list, št. AA 910024, izdala
UE Ajdovščina. gnf-6920

Lukšić Nataša, Vojkova 16, Celje, potni
list, št. AA 751462, izdala UE Celje.
gne-6492

Majcen Anja, Puharjeva 3, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 561476, izdala UE Ljubljana.
gnq-6555

Majcen Katja, Puharjeva 3, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 901836, izdala UE Ljubljana.
gnr-6554

Man Tjaša, Pot v čelo 8, Cerkno, potni
list, št. BA 517932, izdala UE Idrija.
gnw-6949

Marič Vlado, Tržaška cesta 34 A, Posto-
jna, potni list, št. BA 48813, izdala UE Pos-
tojna. gnu-6476

Matič Vladimir, Petrovičeva 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 456375, izdala UE
Ljubljana. gnn-6658

Miklič Angelca, Zagorica 31, Grosuplje,
potni list, št. AA 730309, izdala UE Grosup-
lje. gnp-6931

Murat Hari, Pod hribom 74, Ljubljana,
potni list, št. BA 477991, izdala UE Ljublja-
na. gnv-6725

Neumuller Marko, Letonjeva 6, Maribor,
potni list, št. AA 228766, izdala UE Mari-
bor. gnx-6398

Oltvanji Zoltan, Cvetkova 14, Murska So-
bota, potni list, št. BA 276107, izdala UE
Murska Sobota. gnu-6951

Omanović Adis, Hladilniška pot 25, Lju-
bljana, potni list, št. BA 886124, izdala UE
Ljubljana. gng-6590
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Pakar Jožica, Ilirska 19, Ljubljana, potni
list, št. BA 291100, izdala UE Ljubljana.
gnh-6439

Pavlin Borut, Kajuhova 10, Radovljica,
potni list, št. BA 826172, izdala UE Radov-
ljica. gnd-6918

Perko Boris, Lastomerci 13 a, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 646915, izdala
UE Gornja Radgona. gni-6963

Petelin Boštjan, Klaričeva ulica 11/a,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 132994, izdala UE Koper.
gnv-6375

Pezdirc Tomaž, Mucherjeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665079, izdala UE
Ljubljana. gno-6907

Pilar Franci, Sušnikova ulica 15, Šen-
čur, potni list, št. AA 082919, izdala UE
Kranj. gnb-6645

Pintar Marinko, Brunov drevored 4, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
35309, izdala UE Tolmin. gnx-6498

Pintarič Albert, Zgornji Hotič 3, Litija, po-
tni list, št. AA 838366, izdala UE Litija.
gns-6878

Plestenjak Roman, Virmaše 62, Škofja
Loka, potni list, št. BA 892693, izdala UE
Škofja Loka. gnp-6906

Podlesnik Jože, Prvomajska 3, Litija, po-
tni list, št. BA 5776, izdala UE Litija.
gno-6507

Pogorevc Emil, Dobrteša vas 16 D, Ža-
lec, potni list, št. AA 194543, izdala UE
Pesnica. gnx-6798

Poštrak Roman, Jenkova c. 6, Velenje,
potni list, št. BA 563744, izdala UE Vele-
nje. gnq-6980

Pušenjak Dejan, Marmontova 8, Mari-
bor, potni list, št. AA 371170, izdala UE
Maribor. gnx-6648

Rednak Zoran, Kardeljev trg 3, Velenje,
potni list, št. BA 934475, izdala UE Vele-
nje. gnd-6968

Rozman Igor, Lancovo 40, Radovljica,
potni list, št. BA 826058, izdala UE Radov-
ljica. gnz-6771

Sambolec Željko, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 335645, izdala
UE Ljubljana. gng-6715

Sergas Liljana, Polje 10, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 735, izda-
la UE Izola. gnh-6839

Skerlovnik Marija, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, potni list, št. AA 845412, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnh-6397

Skornšek Ludmila Marija, Nove trate 53,
Mozirje, potni list, št. BA 256639, izdala
UE Mozirje. gnc-6844

Skubic Jože, Ig 385, Ig, potni list, št. BA
444740, izdala UE Ljubljana. gns-6853

Slanič Mira, Ribičeva ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 975100, izdala UE Ljublja-
na. gnk-6836

Slanič Pavel, Ribičičeva 9, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 62960, izdala UE Ljubljana.
gnc-6544

Sočan Aleš, Malija 68, Izola - Isola, potni
list, št. BA 176957, izdala UE Izola.
gnw-6774

Srdić Svetlana, Ul. bratov Babnik 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 769600, izdala
UE Ljubljana. gnq-6480

Stružnik Janez, Za garažami 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 450429, izdala UE
Ljubljana. gnb-6524

Svetec Majda, Šulinci 2/A, Petrovci, po-
tni list, št. AA 254233, izdala UE Murska
Sobota. gny-6947

Svetec Vilma, Šulinci 2/A, Petrovci, pot-
ni list, št. AA 466490, izdala UE Murska
Sobota. gnz-6946

Svoljšak Tine, Virmaše 1, Škofja Loka,
potni list, št. BA 794931, izdala UE Škofja
Loka. gnw-6549

Šabani Faza, Ulica I. tankovske brigade
2, Sežana, potni list, št. BA 539048, izdala
UE Sežana. gnd-6472

Šabani Faza, Ulica I. tankovske 2, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
072990, izdala UE Sežana. gnc-6473

Šepec Andrej, Vrbje 6, Žalec, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
51/99. gnk-6436

Šepec Danica, Vrbje 6, Žalec, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
51/99. gnj-6437

Škerlj Grat Nastasja, Majcigerjeva ulica
5, Maribor, potni list, št. BA 503016, izdala
UE Maribor. gnv-6500

Škrjanc Irena, Senično 9, Tržič, potni
list, št. AA 360599, izdala UE Tržič.
gnv-6800

Škrjanc Nives, Senično 9, Tržič, potni
list, št. BA 748136. gnu-6801

Škrjanc Peter, Senično 9, Tržič, potni
list, št. AA 360600, izdala UE Tržič.
gnw-6799

Škulj Adler Pavla, Jablanica 17 b, Bošta-
nj, potni list, št. BA 336560, izdala UE Sev-
nica. gnk-6761

Škulj Rosana, Ul. prekomorskih brigad
6, Postojna, potni list, št. BA 839854, izda-
la UE Postojna. gnt-6652

Šomen Andrej, Ul. Pohorskega bataljo-
na 33, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA
698307, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-6770

Švab Mirjana, Šolska ulica 5, Tržič, pot-
ni list, št. BA 394083, izdala UE Tržič.
gnv-6525

Trček Florjan, Črni vrh nad Idrijo 29,
Črni vrh nad Idrijo, potni list, št. BA 751351,
izdala UE Idrija. gnf-6816

Trstenjak Alja, Razlagova ulica 15, Mari-
bor, potni list, št. BA 700678, izdala UE
Maribor. gni-6388

Trškan Bernarda, Studnec 18, Ljublja-
na, potni list, št. BA 590655, izdala UE
Ljubljana. gni-6463

Trškan Ksenja, Studenec 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 376080, izdala UE Ljublja-
na. gnj-6462

Urbanija Branka, Kresniški vrh 34, Kres-
nice, potni list, št. BA 198727, izdala UE
Litija. gnf-6866

Ušaj Ivanka, Ozeljan 15, Šempas, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 61788, izdala
UE Nova Gorica. gng-6915

Valič Aleš, Kunaverjeva 3, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 197374, izdala UE Ljubljana.
gnp-6556

Varljen Branko, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
867592, izdala UE Koper. gny-6772

Vehar Neža, Zgoša 53, Begunje na Go-
renjskem, potni list, št. BA 563042, izdala
UE Radovljica. gni-6363

Vidmar Petra, Šumberška 16, Domžale,
potni list, št. BA 766734, izdala UE Domža-
le. gnm-6488

Vild Jožef, Prešernova ulica 12, Murska
Sobota, potni list, št. AA 078345, izdala UE
Murska Sobota. gnt-6952

Vogrinc Peter, Ulica heroja Marinclja 10,
Kočevje, potni list, št. BA 835444, izdala
UE Kočevje. gni-6788

Vrečar Vesna, Tržaška cesta 43, Ljublja-
na, potni list, št. BA 617902, izdala UE
Ljubljana. gnh-6764

Vrhovšek Branko, Zibika 17, Pristava pri
Mestinju, potni list, št. BA 055333, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnj-6487

Vukadin Patricija, Kovačičeva ul. 40 A,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 60858, izdala UE Koper.
gnq-6805

Zaletelj Ivana, Srednja vas pri Šenčurju
14, Šenčur, potni list, št. AA 923775, izda-
la UE Kranj. gnz-6671

Zaletelj Vladimir, Srednja vas pri Šenčur-
ju 14, Šenčur, potni list, št. BA 025231,
izdala UE Kranj. gny-6672

Zupanič Aleš, Nussdorferjeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 480334, izdala UE
Ljubljana. gnf-6491

Žerovnik Boris, Socka 12, Nova Cer-
kev, potni list, št. AA 183874. gnz-6796

Žibert Janez, Brezovo 3, Sevnica, potni
list, št. AA 51009, izdala UE Sevnica.
gnd-6843

Osebne izkaznice

Arsenić Vinka, Polanškova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 88652. gny-6872

Brajdič Stojanka, Brezje 12, Novo mes-
to, osebno izkaznico, št. 54419. gnd-6668

Cokan Jožica, Verovškova 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 88395. gnj-6712

Cvetko Ernest, Višnerjeva 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 65726. gno-6461

Dežman Viljem, Ižanska cesta 136a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 162761.
gnd-6418

Gobec Dimitrij, Ulica 25. maja 19, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 104635. gnc-6669
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Gornik Jasna, Polje c. VI/18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179183. gnb-6870

Grabnar Mateja, Irča vas 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 77490. gnt-6427

Grifič Vida, Pobrež 3d, Slovenske Konji-
ce, osebno izkaznico, št. 43211. gnj-6387

Hajdič Viljem, Gubčeva 16, Domžale,
osebno izkaznico, št. 191903. gnz-6521

Jančar Ivanka, Zaloška 78a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46477. gnz-6371

Jenšac Igor, Cesta v Log 31, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 32418.
gny-6647

Kern Franc, Cesta na Brdo 49, Kranj,
osebno izkaznico, št. 180500. gnr-6804

Koren Karmen, Malo polje 10, Col, ose-
bno izkaznico, št. 61147. gnv-6775

Kos Urbanija Simona, Klanec 35 a, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 159293.
gny-6847

Košmrlj Aleksander, Podklanec 15, So-
dražica, osebno izkaznico, št. 54343.
gno-6407

Kranjc Stane, Vilharjeva 41 a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19701. gnm-6459

Lajkovič Milan, Pristava pri Leskovcu 19,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
82030. gne-6942

Leskovšek Vojvoda Ela, Črna vas 170,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 174950.
gnj-6662

Martinović Ivanka, Goriška 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 190440. gnt-6802

Mikolaj Rosana, Rašiška 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 154748. gnl-6560

Novak Vika, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.71/99. gni-6517

Obrul Uroš, Poljska 13, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 4148.
gns-6478

Poljanec Maja, Poljanska cesta 70, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 34689.
gnw-6499

Pollak Senja, Gregorčičeva 11 a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 124787.
gnt-6727

Puc Ana, Runkova 7, Ljubljana, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.76/99. gng-6815

Ranković Saneli, Škapinova ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 49875.
gnv-6400

Rogan Evelyn, Slomškova 68, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1656.
gnj-6787

Sajdl Iztok, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 18976.
gnv-6825

Skale Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126938. gne-6717

Stančič Arne-Igor, Jana Husa 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 31941.
gnl-6410

Starešinič Robert, Vinica 66, Vinica, ose-
bno izkaznico, št. 159236. gng-6790

Šalamun Vesna, Celovška 264, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 147314.
gnb-6745

Škarabot Domen, Sp. Gameljne 59 a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
163553. gnu-6976

Vodišek Marija, Mariborska cesta 76/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 62282.
gnc-6519

Žagar Marija, Mekinčeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 117832. gnr-6604

Žagar Toni, Iška vas 28, Ig, osebno izka-
znico, št. 140648. gnb-6895

Žlindra Dušan, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 178887.
gnt-6702

Župevc Miha, Rožna dolina cesta I/31I,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 117281.
gni-6738

Vozniška dovoljenja

Adler Jožef, Jablanica 17/b, Boštanj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4007,
izdala UE Trbovlje. gnn-6762

Aličić Namik, Savinjska cesta 23, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8308. gno-6807

Alijević Osman, Maurerjeva ulica 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 972701, reg. št. 164114, izdala UE Lju-
bljana. gnx-6873

Babnik Franc, Gozdna pot 3 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
766824, reg. št. 59985, izdala UE Ljublja-
na. gnv-6875

Bagatelj Igor, Prisoje 4, Koper - Capodi-
stria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
20099, izdala UE Koper. gnq-6855

Bakrač Ismet, Ulica Tončke Čečeve 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. S 184463, reg. št. 122490, izdala
UE Ljubljana. gnh-6514

Belej Hinko, Bobovo pri Šmarju 22,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 14521, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gng-6640

Belovič Mitja, Dvoržakova 15a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134123, reg. št. 25961, izdala UE Domža-
le. gnv-6475

Belović Marija, Ižanska cesta 408, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219267, reg. št. 39822, izdala UE Ljublja-
na. gnx-6373

Bezlaj Marija, Selanova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217323, reg. št. 130202, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-6830

Bezlaj Srečko, Selanova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653466, reg. št. 149359, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-6829

Božič Miroslav, Preška cesta 1 A, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843624, reg. št. 134531, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-6550

Bratkovič Anamarija, Dol. Brezovica 3 a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 32917, izdala UE Novo mesto.
gnu-6726

Brecl Barbara, Šmiklavž 2 c, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 35645. gns-6978

Cvenkel Mojca Pogačnik, Posvaec 34,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6364. gny-6697

Cvetko Martin, Mavsarjeva ulica 26, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 730207, reg. št. 196693, izda-
la UE Ljubljana. gnu-6851

Čufer Mirko, Kalinškova 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641109,
reg. št. 17400, izdala UE Kranj. gny-6372

Čuk Mojca, Podkraj 10 A, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235924, izda-
la UE Ajdovščina. gnj-6637

Derlink Gregor, Osojnik 1, Železniki, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
23650, izdala UE Škofja Loka. gnu-6576

Dernikovič Branko, Bizeljska cesta 90,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
GH, reg. št. 9497, izdala UE Brežice.
gnh-6589

Deržič Boris, Sela, Brežice, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 15168.
gnn-6808

Dežman Viljem, Ižanska cesta 136a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 261472, reg. št. 100690, izdala UE Lju-
bljana. gne-6417

Dular Zoran, Cankarjeva 63, Senovo, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
17438. gng-6965

Dvojmoč Viljem, Žanova 28, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808719,
reg. št. 30038, izdala UE Kranj. gnp-6381

Fajdiga Brigita, Pod gozdom c. IV/17,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11976, izdala UE Grosuplje. gnz-6471

Faletič Marko, Kebetova ulica 10c, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264994, reg. št. 135140, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-6349

Feguš Šmigoc Marija, Spuhlja 83, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17452, izdala UE Ptuj. gnl-6885

Frantar Marjeta, Vižmarska pot 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287327, reg. št. 227418, izdala UE Ljub-
ljana. gne-6842

Furlan Tomaž, Kidričeva cesta 87, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 23256, izdala UE Škofja Loka.
gnz-6971

Gabrijel Mateja, Praproče 15, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
284125, reg. št. 8827, izdala UE Trebnje.
gnq-6580

Gabrovec Aleksander, K jezeru 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
33361, izdala UE Ptuj. gni-6638
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Gavranović Dušan, Maistrov trg 13, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
737034, reg. št. 4760, izdala UE Kranj.
gnk-6311

Geč Jožef, Senik 8, Sveti Tomaž, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 334,
izdala UE Ormož. gnd-6568

Gomboc Leona, Ul. Jakoba Aljaža 3, Mo-
jstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1022364. gnt-6577

Gorenčič Boris, Vrbljene 19, Ig, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1352937, reg. št. 186769, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-6505

Gorišek Adolf, Podvrh 26, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8538, iz-
dala UE Mozirje. gnc-6394

Gorišek Ksenija, Podvrh 26, Mozirje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8558, izda-
la UE Mozirje. gnz-6396

Gorjan Sabina, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252278, reg. št. 224516, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-6739

Greifoner Miroslav, Cirkovce 68/c, Cir-
kovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 870, izdala UE Ptuj. gnx-6323

Grešak Pavel, Zg. Rečica 89, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4683,
izdala UE Laško. gnb-6520

Grmek Tadeja, Matena 50, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064863, reg.
št. 210725, izdala UE Ljubljana. gnl-6910

Guberinić Slaviša, Goriška 55, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
27608, izdala UE Velenje. gnb-6495

Gunther Gregor, Zidanškova 13, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10062, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-6862

Hadžipašić Esad, Trg mladinskih delov-
nih brigad 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 320730, reg. št. 122984,
izdala UE Ljubljana. gnp-6606

Hasler Matej, Šarhova ulica 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631325, reg. št. 172651, izdala UE Ljub-
ljana. gng-6940

Hlebec Florijan, Mucherjeva ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1095848, reg. št. 80145, izdala UE Lju-
bljana. gno-6932

Horvat Danijel, Zg. Hajdina 205, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40232,
izdala UE Ptuj. gno-6332

Horvat Grega, Kocljevo naselje 1, Belti-
nci, vozniško dovoljenje, št. 34955.
gnu-6901

Horvath-Klaneček Maria, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927831, reg. št. 129647, izdala UE
Ljubljana. gni-6467

Iršič Polonca, Stari trg 223, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10524, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-6429

Istenič Snežana, Mokrice 9, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7488, izda-
la UE Vrhnika. gnr-6354

Ivcetić Anton, Pobrežje 172, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29231, izdala UE Ptuj. gnf-6891

Jagodic Darja, Vopolje 10, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 115106, reg. št. 1684, izdala
UE Kranj. gns-6753

Jankovič Jožef, Trzinska 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
786309, reg. št. 11448, izdala UE Domža-
le. gnz-6571

Jarec Barbara, Pod hrasti 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365208, reg. št. 231847, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-6664

Jarič Luka, Ul. Gorenjskega odreda 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1167552, reg. št. 46647, izdala UE Kranj.
gns-6428

Javornik Branko, Tekstilna ulica 19, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808499, reg. št. 33280, izdala UE Kranj.
gni-6688

Jerovšek Roman, Gmajnica 52, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18971, izdala UE Kamnik. gnn-6683

Jesenko Martin, Črtomirova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215781, reg. št. 218756, izdala UE
Ljubljana. gnj-6887

Jurejevčič Stanko, Kosalnice 47, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1086204, reg. št. 3189, izdala UE Metlika.
gnk-6536

Juvan Martin, Milje 14, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BCEF, št. S 1259150, reg.
št. 45800, izdala UE Kranj. gnh-6689

Kamenik Danijel, Boharina 15, Zreče,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13357.
gnm-6784

Kavčič Frančišek, Pod gradom 2, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 283855, reg. št. 813, izdala UE Treb-
nje. gnn-6833

Kemperl Denis, Zagorica nad Kamnikom
5 B, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1253380, reg. št. 20359, izdala
UE Kamnik. gnm-6584

Kmetič Mira, Ulica španskih borcev 22,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3139, izdala UE Trbovlje. gno-6336

Kobe Jože, Pod akacijami 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482878, reg. št. 52650, izdala UE Ljublja-
na. gns-6728

Kocjančič Darja, Trojarjeva 6, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227848,
reg. št. 40586, izdala UE Kranj. gnv-6300

Kocjančič Robert, Rocenska ulica 27 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163716, reg. št. 219150, izdala UE
Ljubljana. gno-6557

Kodila Goran, Pečarovci 48, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. 34337. gns-6328

Konec Silvo, Podbrdo 41, Podbrdo, vo-
zniško dovoljenje, št. S 526344, izdala UE
Tolmin. gnn-6758

Koren Darinka, Kamno 57, Kobarid, vo-
zniško dovoljenje, št. S 000064664, izdala
UE Tolmin. gnp-6306

Koren Karmen, Malo polje 10, Col, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1306006,
izdala UE Ajdovščina. gnu-6776

Koritnik Blaž, Tivolska cesta 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928490, reg. št. 176279, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-6962

Koritnik Stanko, Otošče 2, Podnanos,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 74/99. gnv-6425

Kos Matija, Rimska cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
565699, reg. št. 178531, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-6655

Kos Urbanija Simona, Klanec 35 a, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1348784, reg. št. 14825, izdala UE Ka-
mnik. gnx-6848

Kosi Zoran, Cven 8, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7129, izdala
UE Ljutomer. gns-6528

Košmrlj Aleksander, Podklanec 15, So-
dražica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 6400, izdala UE Ribnica. gnp-6406

Kovač Damijan, Zminec 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
16275, izdala UE Škofja Loka. gnp-6431

Kralj Ciril, Zgornje Gameljne 38, Ljublja-
na Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1106772, reg. št. 40460, izdala
UE Ljubljana. gnq-6955

Kranjec Alojzij, Taborska cesta 46, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13866, izdala UE Grosuplje. gno-6632

Krese Tadej, G. težka voda 4 B, Stopi-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36635, izdala UE Novo meto. gnm-6534

Krevelj Igor, Čanje 34, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 9812,
izdala UE Sevnica. gnw-6574

Krištof Edvard, Sajenice 10, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
775652, reg. št. 5865, izdala UE Trebnje.
gnp-6656

Križnik Božena, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251897, reg. št. 189609, izdala UE
Ljubljana. gnr-6504

Leskovar Ana, Lackova 5, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16652. gnj-6312

Leskovšek Vojvoda Ela, Črna vas 170,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890235, reg. št. 145735, izdala UE
Ljubljana. gnk-6661

Lisec Boštjan, Kovinarska cesta 1a, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16016, izdala UE Kamnik. gnt-6502

Lojk Brigita, Cesta IV. prekomorske 51,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 427959, izdala UE Ajdovščina.
gnd-6922

Lovrenčič Milan, Vitomarci 39, Vitomar-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BF, reg. št.
18573, izdala UE Ptuj. gnw-6749
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Lovšin Janez, Gredice 10, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3378, izdala UE Ribnica. gnz-6871

Luštrek Elizabeta, Zg. Pirniče 67 A, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211916, reg. št. 166900, izdala UE Ljub-
ljana. gno-6657

Mandić Dragan, Spodnje Gameljne 2 c,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299179, reg. št. 172819,
izdala UE Ljubljana. gnu-6351

Marčič Gorazd, Titova 67, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13185. gnk-6861

Marn Jernej, Gradnikova 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1128607. gng-6690

Matičič Martina, Jelovškova 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2403, izdala UE Kamnik. gnd-6743

Mehle Janko, Šifrerjeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1341729, reg. št. 142255, izdala UE Ljub-
ljana. gne-6392

Mihelj Nada, Preserje 6, Branik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32682,
izdala UE Nova Gorica. gnk-6636

Miklavc Jožef, Cesta IV/2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
7604, izdala UE Velenje. gnr-6479

Miladić Milenko, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101820, reg. št. 135929, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-6318

Mišček Tjaša, Ul. Gradnikove brigade
31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izda-
la UE Nova Gorica. gnp-6756

Mladjenović Branko, Vilfanova 1, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10728, izdala UE Piran.
gnw-6624

Mlinar Rajmund, Pod jelše 4 a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13882, izdala
UE Kamnik. gnj-6912

Mokorel Jožef, Zvirče 48, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 3297,
izdala UE Tržič. gnx-6348

Možina Romana, Ilovški štradon 51 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192344, reg. št. 220044, izdala UE
Ljubljana. gni-6663

Mulej Ivica, Rodine 40, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, št. S 00605336. gnv-6925

Myr Iryna, Ulica Kičenko 35, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354270, reg. št. 34712, izdala UE Dom-
žale. gns-6303

Nadrah Alojzij, Ulica Lili Novy 13I, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1212097, reg. št. 95455, izdala UE Lju-
bljana. gnk-6686

Novak Marjan, Ulica padlih borcev 27 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCD-
GH, št. S 1352546, reg. št. 42283, izdala
UE Ljubljana. gnx-6573

Novak Vika, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 71/99. gnd-6518

Omerzo Ivan, Pahorjeva 32, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 12016. gnf-6541

Orešnik Tomo, Šutna 94, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307295,
reg. št. 45631, izdala UE Kranj. gny-6822

Pavšek Viktor, Mikošičeva 1 a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123620, reg. št. 7994, izdala UE Domža-
le. gny-6572

Pečoler Mirko Boris, Pameče 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 285. gnt-6752

Pečovnik Simon, Kapla 11, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1257316, izdala UE Žalec. gnk-6786

Petrovčič Nataša, Ulica Rudolfa Janeži-
ča 8r, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1265484, izdala UE Ljubljana.
gnd-6818

Pisek Staša, Cesta na Jezerca 6 a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22430, izdala UE Radovljica. gnd-6693

Pišek Davorin, Glavna cesta 51, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7661, izdala UE Trebnje. gnu-6755

Planinšek Anton, Krnice 9, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5764,
izdala UE Mozirje. gnl-6485

Plestenjak Roman, Sr. Bitnje 60, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
806902, reg. št. 36019, izdala UE Kranj.
gnm-6909

Plevnik Boštjan, Podplat 2/B, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
16176, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-6797

Pogačnik Rozman Marija, Bevkova 36,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9628. gnf-6566

Polanec Tamara, Marof 17, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 14923, izdala
UE Brežice. gnx-6948

Praš Franc, Trubarjeva 13, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12131, iz-
dala UE Ptuj. gny-6422

Prašnikar Boris, Šuštarjeva 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7362.
gnw-6424

Razinger Rado, Ulica Franca Jerala 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1022488, izdala UE Jesenice.
gnl-6460

Razpet Andrej, Srednik 4, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10794. gnt-6977

Rebec Primož, Palčje 25 A, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14833,
izdala UE Postojna. gnr-6304

Regoršek Maja, Trnoveljska cesta 44,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43763. gnh-6964

Regvat Milan, Černelavci, Črtomirova 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
3575. gnm-6734

Renko Sabina, Suška cesta 19, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 18718, izdala UE Škofja Loka.
gnn-6533

Rihtaršič Matjaž, Mokova ulica 29K, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, izdala UE
Izola. gnj-6537

Rus Ludvik, Na Livadi 9, Vrhnika, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 68/99. gny-6622

Sajdl Iztok, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050322, reg. št. 208576, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-6824

Sankovič Robert, Stritarjeva 5 A, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
282066, reg. št. 22584, izdala UE Domža-
le. gnk-6361

Sever Frančiška, Saveljska cesta 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 110339, izdala UE Ljubljana. gnu-6501

Sicherl Rajko, Ljubljanska 87, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00210102, reg. št. 5986, izdala UE Dom-
žale. gnn-6408

Skale Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543533, reg. št. 58203, izdala UE Ljublja-
na. gnf-6716

Smrekar Vladimir, Mala Nedelja 26, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 11206, izdala UE Ljutomer. gnp-6581

Stražiščar Aljoša, Prvačina 86 b, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gni-6813

Strehar Marija, Trzinska 6, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244959, reg. št. 33145, izdala UE Dom-
žale. gnt-6327

Struna Tanja, Revolucije 2, Jesenice, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001336484. gnl-6335

Subotič Djuro, Bidovčeva 13 b, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, izdala UE
Koper. gnm-6884

Šabanović Mirza, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1216134, reg. št. 213385, izdala UE
Ljubljana. gnr-6929

Šauta Jože, Ižanska cesta 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1166474, reg. št. 57084, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-6579

Šercer Ivan, Kočevska reka 19, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 796, izdala UE Kočevje. gnp-6481

Škarja Anton, Kolodvorska 24, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
698775, reg. št. 6811, izdala UE Domža-
le. gnq-6905

Škofljanec Sonja, Brege 21, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19131. gnc-6969

Šomen Andrej, Ul. Poh. bataljona 33,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13711. gnu-6751

Španbauer Klavdija, Zg. Prebukovje,
Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 22341. gnx-6423

Špari Franc, Sveti Jurij 41, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 13321. gnl-6735
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Špenko Roman, Moste 95 a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
18979, izdala UE Kamnik. gnp-6806

Špicar Tanja, Melikova ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012474, reg. št. 174290, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-6841

Špiljak Milan, Poljska 10, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
1988, izdala UE Šentjur. gnb-6795

Špiljak Petra, Šarhova 13, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10739.
gns-6903

Štrekelj Jernej, Partizanska cesta 26a,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24655, izdala UE Škofja Loka.
gnz-6496

Šuštaršič Ivan, Zagorje 32, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2302,
izdala UE Postojna. gno-6682

Švajger Urban, Brdinje 66, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, št. S 117837,
reg. št. 15136, izdala UE Ravne na Koroš-
kem. gne-6317

Tancoš Milan, Slavšina 29, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34579,
izdala UE Ptuj. gnm-6334

Tavčer Peter, Kamenče 28, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
855, izdala UE Žalec. gnf-6941

Tič Katja, Kovaška cesta 13, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10675.
gnm-6309

Urbanc Peter-Pavel, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 731738, reg. št. 86530, izdala UE
Ljubljana. gns-6378

Urbanija Alojz, Jevšnikova 22, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
546297. gnw-6649

Urbanija Branka, Kresniški vrh 34, Kres-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115588, izdala UE Litija. gne-6867

Valič Katarina, Grafenauerjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215225, reg. št. 64656, izdala UE
Ljubljana. gnh-6889

Velić Velid, Ponoviška cesta 7, Litija, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
184449, izdala UE Litija. gnw-6874

Vidic Edvard, Hudeje 26, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 519841,
reg. št. 9228, izdala UE Trebnje. gnp-6856

Vidmar Petra, Šumberška 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314156, reg. št. 33962, izdala UE Dom-
žale. gnu-6305

Vodopivec Nataša, Potok pri Dornber-
ku, Dornberk, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnz-6896

Vrečko Andrejka, Cankarjeva 2, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23835. gnu-6301

Vrenčur Milena, Ulica Cankarjeve briga-
de 25, Ivančna Gorica, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 7205, izdala UE
Grosuplje. gnd-6943

Vuković Živko, Vojkova cesta 71, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
845084, reg. št. 78784, izdala UE Ljublja-
na. gnh-6714

Zarnik Peter, Pipanova 19, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130332,
reg. št. 47726, izdala UE Kranj. gnu-6426

Zemljič Roman, Ul. Lackove čete 5/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 20294, izdala UE Ptuj. gne-6542

Zupan Alojz Vladimir, Visoko 69, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
641826, reg. št. 14869, izdala UE Kranj.
gno-6782

Žuran Miroslav, Čehova 3, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 29580,
izdala UE Ptuj. gnk-6886

Zavarovalne police

Adrović Denis, Bratov Učakar 22, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 252253,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-6598

Bakrač Ismet, Ulica Tončke Čečeve 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 648369,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-6515

Djakovič Suzana, Ul. Arnolda Tovornika
8, Maribor, zavarovalno polico, št. 200022,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnf-6416

Ferček Slavko, Cesta na Markovec 65,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
AO 0640461. gnn-6883

Gabrijan Zdenko, Morje 10 A, Fram, za-
varovalno polico, št. AO 206949, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-6823

Horvat Jože, Cmureška cesta 1, Lenart
v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
200907, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnc-6419

Krasoprema d.d., Dutovlje 127 a, Duto-
vlje, zavarovalno polico, št. 40302000145,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., Koper
na ime Lešnjak Mirko. gnt-6402

Obreza Matjaž, Stantetova 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 0209806.
gnc-6494

Pogorevc Marko, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 167563,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-6625

Simonovič Srečko, Apostolova 6, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 101182108,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnb-6420

Volk Jože, Prisoje 8, Koper - Capodist-
ria, zavarovalno polico, št. 0729237.
gny-6897

Spričevala

Alič Šefik, Šuštarjeva kolonija 42, Trbov-
lje, diplomo Srednje rudarske šole Zagorje,
št. 400, izdana 19. 6. 1989. gne-6442

Ambrožič Nives, Tomšičeva 70/D, Je-
senice, spričevalo 3. letnika SŠFZ.
gnl-6685

Ambrožič Nives, Tomšičeva 70/D, Je-
senice, spričevalo 4. letnika SŠFZ.
gnj-6687

Ažman Mojca, Vrhovci, C. VI 9, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnik Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
1996. gns-6353

Balentin Jure, Glinškova ploščad 20, Lju-
bljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdana leta 1991.
gnx-6827

Balon Danijel, Bizeljska cesta 23, Bize-
ljsko, spričevalo 1. letnika PT Brežice, izda-
no leta 1999. gni-6538

Bandelj Mojca, Ul. Božidarja Jakca 14,
Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika
SEDŠ Koper. gnn-6458

Barlič Marjan, Blagovica 34, Blagovica,
spričevalo 1. letnika SŠTS Šiška. gnw-6324

Bavdek Klemen, Planina 25, Kranj, dip-
lomo Srednje dužboslovne šole Boris Ziherl
Škofja Loka, izdana leta 1987. gno-6732

Berlot Nika, Kolomban 38 A, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1997. gnk-6911

Beširević Aida, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Upravno administ-
rativne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnk-6511

Bizjak Tomaž, Kvedrova cesta 1, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije
Vič, izdano leta 1993. gng-6315

Blaško Tanja, Ulica Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, spričevalo o zakjučnem
izpitu Srednje tekstilne obutvene in gumar-
ske šole Kranj, izdano leta 1993. gnq-6809

Blerim Ameti, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje teksti-
lne šole v Kranju. gnn-6908

Boćkaj Ervin, Petkova 2, Domžale, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, iz-
dano leta 1999. gnh-6389

Božič Zdenka, Stantetova 5, Velenje, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Zagorje. gnf-6516

Bremšak Andrejka, Gora pri Komendi 27
A, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole v Ljubljani, izdano na ime Kav-
čič Andrejka. gnm-6659

Brezovar Nataša, Mali vrh pri Šmarju 25,
Šmarje-SAP, diplomo Srenje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdana leta 1989, na ime
Jež Nataša. gng-6840

Bricelj Jure, Trnovski pristan 10, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1999. gnm-6709

Brulc Aleš, Ulica Molniške čete 13, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1996. gnk-6586

Bukavec Grega, Smrekarjeva ulica 3,
Ljubljana, potrdilo o strokovni usposoblje-
nosti za trgovskega poslovodjo, izdano leta
1996. gnn-6362

Bulog Tomaž, Povšetova 45, Ljubljana,
indeks, št. 4315, izdala NTF v Ljubljana.
gnq-6605
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Cafuta Romana, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, spričevalo Srednje upravne šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnc-6569

Cerjak Jernej, Zabukovje 44, Zabukov-
je, spričevalo 1. in 2. letnika. gnc-6894

Cigler Igor, Skolibrova 6, Ormož, spri-
čevalo 2. letnika, izdano leta 1983.
gnm-6759

Cvetković Barbara, Bičevje 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnv-6675

Černac Laura, Kavaliči 2, Sv. Anton, Po-
begi, spričevalo o končani OŠ Marezige.
gne-6617

Damjanić Nina, Avčinova ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika SUAŠ Ljubljana,
izdano leta 1995. gnh-6364

Delanović Vahid, Velika Kladuša, BIH,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani. gnf-6391

Dilič Dragan, Cesta revolucije 1 A, Jese-
nice, spričevalo. gnv-6900

Djogić Edina, Kvedrova cesta 20, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. gnf-6741

Djuričić Petar, Pod turnom 5, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja, iz-
dano leta 1977. gnl-6539

Dolenc Tomaž, Stara cesta 39, Loga-
tec, indeks, št. Srednje elektro šole Vegova
Ljubljana. gnp-6435

Dolenšek Tanja, Britof 244, Kranj, diplo-
mo SŠPRNMU Kranj. gnu-6601

Dolinšek Jan, Šercerjeva 8, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 2. letnika Gimnazije Slovenj
Gradec, izdano leta 1999. gnz-6446

Drgan Edi, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
zaključno spričevalo Univerzum v Ljubljani,
izdano leta 1989. gns-6603

Drinovec Anže, Ručigajeva cesta 32,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1998. gnk-6386

Dutovič Mitja, Koroška cesta 90, Tržič,
diplomo Srednje šole Iskra Kranj, izdana
leta 1984. gnq-6780

Džinić Alija, Repče 3, Šmarje-SAP, spri-
čevalo o končani OŠ št. 227, izdano leta
1977. gnt-6956

Egič Marsič Marjela, Hrvatini 124, Anka-
ran - Ankarano, spričevalo 1., 2., 3. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu GŠC Izola.
gnv-6904

Emeršič Tanja, Žgečeva 4, Ptuj, potrdi-
lo, št. 29 o končanem programu izobraže-
vanju smer poslovna finačna dejavnost-eko-
nomski tehnik, izdano 1985, na ime Tanja
Merc. gnt-6552

Fasvald Natalija, Stari trg 66, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1998.
gny-6447

Femec Tea, Cerovica 12, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. in 2. letnika SGEŠ Ljub-
ljana, izdano leta 1995 in 1996. gny-6322

Ferdin Luka, Grenc 4 A, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 1998. gni-6613

Ficko Laura, Ob pošti 23, Škofljica, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 1998. gni-6713

Fink Lidija, Ig 31, Ig, spričevalo 1. letni-
ka Srednje ekonomske šole v Ivančni Gori-
ciL. gnb-6545

Fistrovič Alenka Bitežnik, Užiška 1, Lju-
tomer, spričevalo 3. letnika Živilske šole Ma-
ribor, izdano leta 1983. gnr-6529

Funda Danijel, Migojnice 94 a, Griže,
indeks, Tehniške šole Celje. gnd-6643

Furlan Mirjam, Dobravlje 33, Sežana, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje ekono-
mske šole Koper, izdano leta 1982, izdano
na ime Righetti Mirjam. gno-6307

Furlan Polona, Bevkova ulica 17, Vipa-
va, indeks, št. 18960107, izdala Filozofska
fakulteta leto izdaje 1996. gnn-6383

Galijašević Vesna, Ob žici 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje farmacij-
ske šole v Ljubljani, izdano na ime Lovšin
Vesna. gns-6828

Gazibara Maisad, Ul. Pohorskega bata-
ljona 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sre-
dnje gradbene šole Ivan Kavčič v Ljubljani,
izdano leta 1990. gni-6513

Geč Marjetka, Frankovci 18, Ormož, za-
ključno spričevalo Živilske šole Maribor.
gnb-6345

Glavič Irena, Jakčeva ulica 39, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3.,4. letnika Srednje
upravnoadministrativne šole v Ljubljani, iz-
dano na ime Bučar Irena. gng-6944

Gradišnik Nil, Kajuhova 23, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ravne,
izdano leta 1999. gnb-6320

Grilj Mateja, Trebinjska ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Upravno administ-
rativne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnm-6684

Grmek Aleksander, Lukovec 1, Štanjel,
maturitetno spričevalo Gradbene tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1977. gni-6588

Grmek Štefan, Pod Cvengerjem 2, Do-
lenjske Toplice, zaključno spričevalo Sred-
nje elektro šole v Novem mestu, izdano leta
1997. gnb-6395

Gruden Emilija, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, spričevalo 6., 7., 8. razreda in maturi-
tetno spričevalo Gimnazije v Novi Gorici,
izdano leta 1952-1955. gnb-6599

Gunjač Moreno, Aškerčeva 5, Izola - Iso-
la, spričevalo 1. letnika SGTŠ. gnp-6881

Habinc Marija, Pot na Visoko 1 c, Ljub-
ljana, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta
1997 in 1998. gnb-6957

Habinc Marija, Pot na Visoko 1 c, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimna-
zije Poljane. gnm-6959

Horvat Anita, Vrtna 3, Turnišče, indeks,
št. 04024257, Visoke upravnme šole Ljub-
ljana. gnh-6789

Horvat Jožef, Kranjčeva ulica 15, Mur-
ska Sobota, spričevalo Šole Veržej, št. 221,
izdano leta 1984. gnc-6319

Horvat Marijan, Pohorska c. 29, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje te-
hnične šole RŠC Velenje, izdano leta 1986.
gnn-6308

Hrastar Mateja, Mestne njive 19, Novo
mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Novem mestu, izdano
leta 1982. gno-6832

Jambrošič Darko, Pahorjeva 63, Koper -
Capodistria, osnovnošolsko spričevalo.
gns-6578

Jarec Barbara, Pod hrasti 21, Ljubljana,
indeks, št. 15580, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gng-6665

Jenkole Zgonc Brigita, Jerebova 12,
Novo mesto, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika
Gimnazije Novo mesto. gnm-6863

Jerant Mojca, Ul. Pohorskega bataljona
43, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta 1985 in 1986, izdano na ime Piškur
Jožefa. gnx-6523

Jerman Saša, Zalog pri Cerkljah 77 A,
Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1995. gnt-6302

Jovanov Dragan, Črna pri Kamniku 12,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje gosti-
nske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gny-6547

Jurić Svjetlana, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, indeks, št. Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani. gnv-6450

Jurkovnik Mitja, Veliko Širje 52, Zidani
Most, spričevalo 4. letnika Gimnazije.
gnr-6404

Kadilnik Maja, Vodnikova 11, Zreče, sp-
ričevalo 2. letnika SFTSPŠ Celje, poklic fri-
zer, izdano leta 1998. gnu-6451

Kajzer Marko, Stara ulica 6, Ravne na
Koroškem, zaključno spričevalo , šolsko
leto 92/93. gnp-6781

Kavčič Tanja, Orehovec 41, Kostanjevi-
ca na Krki, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje šole Brežice, izdano leta 1992.
gnt-6477

Kenk Uroš, Jarška cesta 12, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠCPET v Ljublja-
ni, izdano leta 1997 in 1998. gnu-6826

Kenk Vesna, Cesta na Polju 5, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. gnu-6326

Keržan Brigita, Podrečje 5 A, Domžale,
letno spričevalo 3. letnika Srednje Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gng-6465

Kirin Dušan Bogdan, Gorenjska cesta
31, Radovljica, spričevalo Srednje gostin-
ske šole Radovljica, izdano leta 1995.
gnt-6331

Klešnik Iztok, Miklošičeva ulica 13, Do-
mžale, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1993. gnc-6869

Knez Ines, Zg. Gameljne 79, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-6548

Kocjančič Sonja, Trsek 14, Marezige,
spričevalo. gnf-6616
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Kocmur Zoran, Špruha 2, Trzin, indeks,
št. 81515453, izdala EPF v Mariboru.
gnh-6614

Kočevar Nataša, Prekomorskih brigad
10, Izola - Isola, potrdilo o opravljenem st-
rokovnem izpitu za vzgojiteljico, št. 2310,
dne 5. 6. 1991. gno-6457

Kočevar Svetlana Erič, Kot 67, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu. gnc-6594

Kolak Anja, Letenice 32, Golnik, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
1997. gnm-6509

Kovačič Dejan, Nikole Tesle 15, Kidri-
čevo, spričevalo o končani OŠ Kidričevo,
izdano leta 1994. gnl-6310

Kucler Dragica, Mačkovo naselje 20,
Šenčur, spričevalo 1. letnika Gostinske
šole, izdano na ime Kubelka Dragica.
gnj-6337

Kucler Dragica, Mačkovo naselje 20,
Šenčur, spričevalo 2. letnika Gostinske
šole, izdano na ime Kubelka Dragica.
gni-6338

Kurtović Mensija, Ulica bratov Bezlajev
13, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1990. gni-6838

Lašič Marija, Slovenska 44, Središče ob
Dravi, spričevalo o zakjučnem izpitu Živilske
šole Maribor, št. 296, izdano leta 1984,
izdano na ime Kolarič Marija. gnb-6449

Lepšina Peter, Cundrovec 11, Brežice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1998. gnh-6814

Leskovec Andreja, Trnovlje 35, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika SEU-
AŠ Kranj, izdano leta 1998. gnm-6834

Likar Silva, Poljane nad Škofjo Loko 28,
Škofja Loka, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1971, izdano na ime Karničnik Silva.
gnn-6508

Lukeševič Jožefa, Gregorčičeva 29, Ra-
denci, spričevalo o zakjučnem izpitu Gosti-
nske šole Novo mesto, št. 71/83, izdano
na ime Cesar Jožefa. gnu-6455

Mahorič Valerija, Ob Dravi 4, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
1998. gng-6890

Majić Sanja, Titova 17, Radenci, spriče-
valo 4. letnika. gnw-6974

Marčič Boštjan, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danila
Kumarja v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnk-6411

Markežič Ticijano, Grintovec 3 c, Šmar-
je, spričevalo Srednje pedagoške šole Ko-
per, izdano leta 1989. gnw-6724

Marolt Boštjan, Maroltova ulica 14N, Lju-
bljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole Litostroj. gnk-6740

Martinčič Nataša, Imovica 14, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Trbovljah, izdano leta 1998. gnm-6934

Martinuč Tjaša, Kreljeva ulica 8, Koper -
Capodistria, indeks, št. 24038, izdala Viso-
ka uprava šola leto izdaje 1998. gng-6415

Marušič David, Nova vas 2, Logatec, sp-
ričevalo o končani OŠ 8. talcev v Logatcu,
izdano leta 1994. gnl-6835

Matas Sašo, Tivolska ul. 38, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje pedagoške
šole, izdano leta 1993. gng-6390

Mauhler Klemen, Omersova 30, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnb-6674

Mehle Ksenija, Ponova vas 33a, Grosu-
plje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1997. gnc-6369

Mejač Boštjan, Pot Otmarja Novaka 3,
Jesenice, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje šole elektrotehniške in kovinsko pred-
elovalne usmeritve Kranj - Iskra, izdano leta
1986. gns-6453

Mejač Matjaž, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miška
Kranjca, izdano leta 1993. gnb-6849

Melinc Teja, Ul. Pohorskega bataljona
91, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je Vič, izdano leta 1999. gnu-6551

Miljević Dejan, Slovenska cesta 46, Sre-
dišče ob Dravi, izkaz osnovne šole, izdan
24. 6. 1993. gnx-6448

Mirt Nataša, Ulica Staneta Žagarja 10,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika
Frizerske šole Boris Kidrič Celje, izdano leta
1990, izdano na ime Haler Nataša.
gny-6526

Mlakar Lilijana Ana Marija, Pribinova 7,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Gi-
mnazije Bežigrad, izdano leta 1981, izdano
na ime Klicić Lilijana. gng-6565

Močnik Blaž, Ul.tolminskega punta 1, To-
lmin, indeks, št. 21012286, izdala FDV v
Ljubljani. gnz-6621

Mohar Petra, Pot do šole 5l, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1997. gnm-6384

Molan Janko, Piršenbreg 25, Globoko,
spričevalo 1. letnika Srednje šole v Domža-
lah, izdano leta 1980. gnc-6819

Mozetič Dragan, Miren 89, Miren, spri-
čevalo 4. letnika Srednje Agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnl-6935

Možina Martina, Klopčičeva ulica 4, Lju-
bljana, diplomo PTT Srednješolslskega ce-
ntra Ljubljana, št. I/189, izdana leta 1992.
gnu-6376

Mrak Katja, Hrvatski trg 2, Ljubljana, sp-
ričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izda-
no leta 1998. gns-6553

Murtić Ferid, Poljanska ulica, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kovi-
nske šole v Domžalah, izdano leta 1990.
gns-6928

Murtić Osman, Poljanska ulica, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
kovinske šole v Domžalah, izdano leta
1990. gnt-6927

Naberšnik Marko, Kamniška ulica 34,
Maribor, indeks, št. 44000262, izdala Aka-
demija za gledališče, radio, film in televizijo.
gnc-6744

Oblak Karin, Goričica 1/a, Moravče, sre-
dnješolsko spričevalo. gne-6892

Obrul Aleš, Tomšičeva 43, Slovenj Gra-
dec, spričevalo OŠ Slovenj Gradec, izdano
leta 1995. gne-6321

Ograjenšek Iztok, Vodnikovo naselje 44,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Po-
klicne elektro šole, št. 76/74, izdano leta
1974. gnx-6677

Ogulin Andrej, Bočka 5, Metlika, spriče-
valo 1., 2.in 3. letnika SŠGT. gnv-6879

Ostanek Katja, Merčnikova ulica 1 A,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in spriče-

valo o zaključnem izpitu Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani. gnz-6850

Otoničar Franc, Loško 17, Cerknica, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Elektro šole v
Novi Gorici, izdano leta 1966. gnq-6680

Palmieri Sabrina, Kamniška cesta 26,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnz-6821

Papež Sebastijan, Sp. Rudnik II/33, Lju-
bljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča. gnr-6654

Parazajda Tina, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, indeks, št. 21014583, izdala FDV
v Ljubljani. gnt-6602

Pavlič Melita, Ograde 38, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
turistične šole v Ljubljani, izdano leta 1995
in 1996, izdano na ime Špeh Melita.
gnq-6405

Pečan Milena, Svetosavska ulica 24a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dr. Vita
Kreigherja v Ljubljani, izdano leta 1970, iz-
dano na ime Žibert Milena. gnu-6380

Perko Pavel, Gmajna 47, Notranje Gori-
ce, spričevalo o zakjučnem izpitu Industrij-
ske šole Litostroj v Ljubljani, izdano leta
1966. gno-6357

Pezdirc Maša, Trubarjeva cesta 24, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnu-6876

Pivko Maja, Cesta v Rožno dolino 9, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1998. gnb-6695

Plajbes Martina, Podljubelj 95, Tržič, sp-
ričevalo 3. letnika ESŠ Kranj. gnj-6837

Plazi Bor, Šmarška cesta 28, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, iz-
dano leta 1998. gnk-6611

Plej Sandra, Bakovci, Panonska 5, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo, šolsko leto
97/98. gnv-6650

Plesničar Sandi, Ozeljan 13 a, Šempas,
spričevalo 1. in 3. letnika Gostinske šole.
gnh-6639

Podkrajšek Vlado, Litijska cesta 6, Šma-
rtno pri Litiji, spričevalo Gostinske šole,
smer natakar, izdano leta 1976. gnr-6454

Posedel Robertino, Nušičeva 6, Celje,
diplomo. gnl-6785

Potokar Andreja, Lastovče 33, Novo me-
sto, diplomo Ekonomske šole, št. I/325,
izdana leta 1988. gno-6532

Prah Janez, Gerbičeva 96, Ljubljana, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1990. gnm-6859

Preskar Bogdan, Boršt 28, Cerklje ob
Krki, zaključno spričevalo Srednje kmetij-
ske šole, šolsko leto 91/92. gnk-6561

Prevc Monika, Titova 4/a, Jesenice, sp-
ričevalo Gimnazije, izdano leta 1989.
gnp-6531

Prosenec Jana, Mlakarjeva 24, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Kranju, izdano leta 1979/80.
gnf-6316

Pušič Oliver, Sotelska cesta 2, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, izda-
no leta 1991, 1992 in 1994. gnd-6747

Radič Sonja, Mali vrh 29, Brežice, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole Brežice, izdano leta 1996, izdano
na ime Rožman Sonja. gni-6913
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Rajhart Aki, C. revolucije 1a, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar Jese-
nice. gnt-6452

Rehar Zoran, Ul. Malči Beličeve 75, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar
v Ljubljani, izdano leta 1990. gnz-6346

Repa Janez, Draga 33, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Škofijske klasične gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 1998. gnh-6564

Retelj Simona, Ulica stare pravde 58,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano
leta 1998. gnu-6926

Režek Martin, Radovica 75, Metlika, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje šole tehnične in
zdravstvene usmeritve, izdano leta 1993.
gno-6882

Rojc Peter, Cesta 49, Ajdovščina, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske in tr-
govske šole v Novi Gorici, izdano leta 1998.
gnk-6811

Rotar Domen, Zalaznikova ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole Li-
tostroj. gnm-6559

Rožanec Alen, Dolnje Ležeče 77, Diva-
ča, spričevalo o končani osnovni šoli.
gno-6432

Rusjan Gregor, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, indeks, št. 81536445, Ekonom-
ske poslovne fakultete v Mariboru leto izda-
je 1998. gnl-6360

Simonič Marija, Drašiči 58, Metlika, sp-
ričevalo SŠGT Novo mesto, izdano leta
1981/82, 1982/83 in 1983/84.
gnh-6314

Skutnik Sebastjan, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1992. gnl-6535

Smrečnik Samo, Košnica 28/b, Celje,
indeks, št. 32004938, izdala Naravoslov-
notehniška fakulteta v Ljubljani leto izdaje
1997. gnp-6506

Stojanovič Žaklina, Kidričevo naselje 6,
Postojna, spričevalo II. letnika Srednje tro-
vske šole v Kopru, izdano leta 1998.
gnr-6329

Stojnič Sonja, Cankarjeva 6, Slovenj
Gradec, diplomo. gnx-6973

Strnad Simona, Popovičeva ulica 2, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Mos-
te v Ljubljani, izdano leta 1996. gnj-6737

Studen Sašo, Pot na Močila 1, Križe,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ. gnr-6754

Šarman Milko, Hacquetova 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Prve gimnazije v Mariboru, izda-
no leta 1982. gnc-6469

Šekoranja Peter, Dolenjskega oreda 48,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole Josip Jurčič, izdano leta 1998.
gnf-6441

Šeparovič Aida, Župančičeva 19, Breži-
ce, spričevalo Trgovske in ekonomske šole
Brežice, izdano leta 1997. gnx-6673

Škafar Nadja, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998. gnm-6434

Šmigoc Marija, Bukovci 65, Markovci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1968. gnc-6444

Šmigoc Marija, Bukovci 65, Markovci,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1969. gnb-6445

Šmigoc Marija, Bukovci 65, Markovci,
spričevalo o zakjučnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1969. gnd-6443

Šmit Metka, Breg 4 A, Sevnica, spriče-
valo 3. letnika I. Gimnazije Celje, izdano
leta 1998. gnr-6333

Šterk Lidija, Butoraj 28, Črnomelj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Novem mestu, izdano leta 1999. gne-6817

Štokelj Aleksander, Pod slemenom 26,
Križe, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1997, 1998 in 1999. gnr-6483

Štrukelj Stambolić Alenka, Stari trg 9,
Ljubljana, indeks, izdala Fakulteta za farma-
cijo v Ljubljani. gnl-6710

Štuhec Ivan, Dolga lesa 4, Ormož, spri-
čevalo 1. letnika Poslovodske šole, izdano
leta 1980. gnv-6750

Tassi Simona, Cesta na Lenivec 10, Se-
žana, spričevalo 2. letnika Srednje ekono-
mske in družboslovne šole Koper, izdano
leta 1994. gnm-6484

Teran Slavko, Stagne 6, Tržič, spričeva-
lo o zakjučnem izpitu Tehniške tekstilne šole
Kranj, smer predilski tehnik, izdano leta
1962. gnm-6413

Tikvić Mojca, Krimska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in diplomo Srednje
Upravno administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1986 in 1987. gnk-6440

Tomše Nina, Ulica Franca Rozmana Sta-
neta 2, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izda-
no leta 1997. gnx-6706

Toporš Nataša, Grosova 22, Kranj, dip-
lomo SŠEDV Kranj. gno-6857

Tratnik Davor, Spodnja Idrija 166, Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Veno Pilon v
Ajdovščini, izdano leta 1998. gnq-6930

Turk Janez, Pehačkova cesta 4, Loga-
tec, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnr-6379

Turščak Alenka, Utik 35, Vodice, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
v Ljubljani, izdano leta 1995. gnt-6810

Urbajs Nataša, Čeče 45, Hrastnik, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v
Celju, izdano leta 1999. gnd-6893

Vajdič Roman, Kersnikova 7, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinar-
ske šole v Velenju. gns-6953

Varoga Neža, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Škofijske kla-
sične gimnazije v Ljubljani. gny-6722

Vasilič Darko, Kebetova 16, Kranj, spri-
čevalo OŠ iz leta 1995. gnn-6858

Vatič Tjaša, Škofarji 5, Koper - Capodis-
tria, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1990. gnj-6512

Vatovec Miha, Brezovica 1, Materija, sp-
ričevalo, šolsko leto 98/99. gnq-6880

Velepič Ana, Ob žici 3, Ljubljana, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1998. gnd-6593

Veljković Ivan, Adamičeva 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnf-6820

Verbačnik Iztok, Kolodvorska 2, Ormož,
diplomo Kadetske šole, izdana leta 1987.
gnn-6783

Vesel Sebastjan, Gorenjska cesta 33,
Radovljica, spričevalo 2. letnika Srednje ko-
vinarske in cestno prometne šole v Škofji
Loki, izdano leta 1992. gnr-6954

Vesenjak Damjan, Obrež 139, Središče
ob Dravi, zaključno spričevalo Srednje šole
kmetijske mehanizacije, šolsko leto
1986/87. gnb-6595

Višnikar Jernej, Clevelandska 25, Ljub-
ljana, indeks, št. 22036580, izdala Fakul-
teta za šport. gni-6763

Vivoda Edi, Cikuti 1 B, Pobegi, spričeva-
lo 4. letnika Tehnično pomorske in elektro
šole Piran. gnz-6696

Vivoda Edi, Cikuti 1 b, Pobegi, spričeva-
lo o zakjučnem izpitu št. 471/78. gng-6694

Vojnović Bojan, Kočevarjeva 10b, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ , št.
118/96. gnp-6456

Volk Uroš, Maistrova 13, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zakjučnem izpitu STNŠ Postoj-
na, izdano leta 1994. gnx-6698

Vončina Andreja, Šempetrska 55, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu KAŠC Kranj,
št. 79, izdano leta 1980. gnc-6344

Vračko Primož, Klemenova 15, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1997. gne-6742

Vrbanec Denis, Sp. Sečovo 84/c, Ro-
gaška Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. razre-
da I. osnovne šole Rogaška Slatina.
gnz-6325

Vukušič Dražen, Bevkova 2, Tolmin, sp-
ričevalo 1.2.3.4.letnika in maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Tolmin. gnt-6902

Vulevič David, Prvačina 43 b, Dornberk,
zaključno spričevalo SLŠ v Novi Gorici-smer
obdelovalec lesa, šolsko leto 97/98.
gne-6692

Zalar Albina, Pirmane 3, Cerknica, inde-
ks, št. 31970118, izdala Fakulteta za far-
macijo v Ljubljani. gnn-6558

Zdešar Gregor, Cesta na Markovec 12,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem šolanju. gnv-6700

Zdovc Marjan, Šmartno 11, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo OŠ, šolsko leto
73/74. gnw-6924

Zirkelbach Anja, Trg Prešernovih brigad
8, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje mle-
karske in kmetijske šole Kranj, izdano leta
1998. gnb-6370

Zulić Muharema, Trnovec 25, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani. gnx-6877

Zupančič Grega, Bokalova 9l, Jesenice,
spričevalo. gnx-6898

Žele Erika, Kal 27, Pivka, indeks, Sred-
nje ekonomske šole v Postojni. gns-6653

Žibert Aleš, Prijateljev trg 12, Ribnica,
indeks, št. 71105740. gnc-6719

Žugelj Urška, Kidričeva 62, Trzin, inde-
ks, št. 18960446, izdala Filizofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnw-6699

Žuljević Denis, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnn-6708

Žužič Branimir, Seča 24, Portorož - Por-
torose, spričevalo o zakjučnem izpitu in sp-
ričevalo 1. letnika Poklicne šole. gnq-6430
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Ostali preklici

Avtohiša Real d.d., Vodovodna 93, Ljub-
ljana, potrdilo za registracijo uvoženega vo-
zila Renault Kangoo 1.4, št. šasije VF1KCO-
HAF19985145, carinjeno dne 20.4.1999
po ECL 3562. gni-6563

Bago Zvonko, Vatovčeva 3, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnt-6527

Blažič Matija, Krožna cesta 27, Koper -
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1454/94, izdala
Luška kapetanija v Kopru. gnr-6679

Bobnar Klavdija, Dramlje 1 a, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 71970084, izdala
Biotehnična fakulteta. gnj-6587

Bolka Tadeja, Poženik 15, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
14183, Fakulteta za družbene vede.
gnb-6470

Brojan Srečko, Jemčeva cesta 22, Tr-
zin, delovno knjižico. gnf-6591

Burin Metka, Milana Spasiča 1, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnh-6339

Čošić Sonja, Prešernova 14, Ilirska Bist-
rica, delovno knjižico, št. 2700. gnd-6343

Črnej Alja, Plečnikova ulica 25, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41950128, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnl-6660

Damjanić Gracijelas, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-6365

Danev David, Šaleška 16, Velenje, dijaš-
ko izkaznico, izdala Gimnazija Velenje, št.
100791. gnk-6486

Divjak Peter, Klemenova 64, Ljubljana,
invalidsko mesečno vozovnico, št. 1046,
izdal LPP Ljubljana. gnb-6720

Doušak Bratina Dunja, Kolodvorska uli-
ca 6, Ljubljana, delovno knjižico. gny-6347

Golob Urban, Hudourniška pot 42, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-6718

Gorenšek Maja, Titova 89, Jesenice, de-
lovno knjižico. gne-6567

Hovnik Sonja, Sele 42, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 06960004, izdala
Visoka šola za socialno delo. gnw-6899

Hubat Peter, Dobeno 75, Mengeš, lice-
nco pod št. 006173/4854-ZK16/1998 z
dne 28.1.1998 za vozili Mercedez Benz
1735 LS z reg . št. LJ 55-95K in Mercedez
Benz 1929 SB/2 z reg. št. LJ J4-387.
gns-6503

Ivanc Maja, Gorenje 41, Stara Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 302282.
gny-6626

Janškovec Žiga, Goriče 40 a, Golnik,
študentsko izkaznico, št. 257180, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnj-6562

Jesenko Martin, Črtomirova ulica 21,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27003560, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnm-6888

Kalaš Mia, Stranska pot I/1 ct, Grosup-
lje, študentsko izkaznico, št. 20960116,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-6583

Kastelic Jana, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Bežigrad. gnr-6979

Kofler Stanislav, Dovje 85, Mojstrana,
izkaznico žrtev vojnega nasilja, št. B
006750. gnt-6681

Kores Frančišek, Dobrina 31, Žetale, de-
lovno knjižico. gnx-6748

Kralj Janez, Senešči 2, Velika Nedelja,
delovno knjižico. gni-6313

Krivec Neža, Tabor 9, Cerknica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 0010136.
gng-6340

Lambergar Marjan, Rudarjev trg 5, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0146437. gnm-6609

Madjar Franc, Lendavska ulica 43a, Mu-
rska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
14582, ser. št. 948662, izdana 28. 4.
1971 v Murski Soboti. gnn-6433

Markoja Katarina, Herbersteinova ul. 19,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
06970058, izdala Visoka šola za socialno
delo. gno-6482

Merzdovnik Amadeja, Rdeči breg 61,
Podvelka, študentsko izkaznico, št. 0526,
izdala Veterinarska fakulteta. gnr-6854

Morel Jože, Dolnja Kosana 63, Košana,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 0027880 za Tipo PO 50-
55T. gnd-6543

Oitzl Uršula, Borovška 40, Kranjska
Gora, študentsko izkaznico, št. 25005835,
izdala FA. gnf-6691

Osenar Anton, Poljanska cesta 64 A, Lju-
bljana, inšpektorsko izkaznico, št- 003, iz-
dalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
gny-6497

Pavšič Žiga, V Toplice 11, Ljubljana-Po-
lje, študentsko izkaznico, št. 18980734,
izdala Filozofska fakulteta. gnn-6933

Pesičer Katarina, Javornik 24, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
11980101, izdala Visoka šola za zdravstvo.
gnu-6701

Pirc Primož, Viška cesta 49 c, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-6350

Pleiweiss Matej Karel, Langusova ulica
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
2398097, izdala Biotehnična fakulteta v Lju-
bljani. gno-6607

Plešec Špela, Na Čerenu 2, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 0490.
gnz-6546

Plevanč Darko, Golo Brdo 119, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-6612

Podgornik Nataša, Trnovo 7/b, Trnovo
pri Gorici, potrdilo o opravljenem higijen-
skem minimumu o delu z živili. gnk-6540

Podgoršek Metka, Čelesnikova 30, Me-
dvode, študentsko izkaznico, št. 14646, iz-
dala FDV Ljubljana. gnl-6585

Pogorevc Estera, Ložnica pri Žalcu 33
H, Žalec, študentsko izkaznico, št. 0415,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnl-6960

Pomlen Saša, Jadranska 52, Škofije, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1260/7-92, izdala Luška kape-
tanija Koper, 28. 7. 1992. gnz-6421

Porsche Ljubljana, Železna c 18, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1084870, za vozilo SEAT
CORDOBA VAR. 1,4, št. šasije VSSZ-
ZZ6KZXR229856. gnh-6414

Porsche Ljubljana, Železna c 18, Ljub-
ljana, Potrdilo za registracijo uvoženega vo-
zila, izdano 30.6.1999 na Intereuropi Ko-
per d.d. Filiala Koper za vozilo SEAT COR-
DOBA 1.4 SE , št. sašije VSSZ-
ZZ6KZXR312953, tip motorja APQ
459503, ocarinjeno po UCD 16087.
gnn-6358

Radič Sonja, Mali vrh 29, Brežice, delo-
vno knjižico. gnh-6914

Razinger Jaka, Ažbetova 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71970123, izda-
la Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gng-6490

Roškar Nejc, Brilejeva 9, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 10578.
gnf-6966

Rožič Peter, Vodnikova 279, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50001526.
gnl-6860

Senica Jože, Dobja vas 42, Ravne na
Koroškem, licenco, št. 006303/3.2.98 za
tip vozila Citroen Jumper reg. št. SG S5
741. gnx-6923

Stankovič Ivana, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 27003906,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnl-6510

Svetičič Bojana, Žagarjeva 8, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 6980088, izdala
Visoka šola za socialno delo. gnd-6522

Šavle Janja, Kovačičeva 13, Koper - Ca-
podistria, študentsko izkaznico, št.
20970246. gng-6615

Štemberger Angelca, Ulica Pr. čete 110,
Črenšovci, delovno knjižico. gnc-6794

Tavčar Jana, Zavratec 23, Rovte, dijaš-
ko izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx-6623

Tavzelj Vladko, Zamušani 14, Gorišnica,
delovno knjižico. gno-6757

Thiel Frank Carsten, Legatova 10 a, Lju-
bljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424493358. gnx-6723

TRANSPORT BIRO d.o.o., Aškerčeva
10, Rogaška Slatina, licenco št. 65/5, ki
velja od 5. 8. 1997 do 5. 8. 2002, za vozilo
MERCEDES BENZ 1635 z reg. št. CE C9-
092. gnj-6341

Uštar Maja, Utik 24 a, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani. gns-6678

Uzelac Igor, Novi trg 2, Ljubljana, delov-
no knjižico. gnm-6359

Velo, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izjavi o ustrezno-
sti vozila, in sicer za moped Tomos A5, št.
izjave A1068768 in Tomos A 35, št izjave A
1031818. Ob-12141

Verbnik Aleš, Plevančeva ulica 17, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 26103208,
izdala FGG. gnd-6368

Vogrinc Peter, Ul. heroja Marinclja 10,
Kočevje, delovno knjižico. gnd-6618

Vranc Rok, Prijateljeva 16 A, Celje, de-
lovno knjižico. gnf-6791

Zaletel Anton, Blato 23, Trebnje, štude-
ntsko izkaznico, št. 41950167, izdala Me-
dicinska fakulteta v Ljubljani. gnd-6393

Zornada Urška, Oktobrske revolucije
18/a, Izola - Isola, delovno knjižico.
gnq-6530

Zupančič Sabina, Ulica bratov Poglajen
12, Litija, študentsko izkaznico, št.
31010050, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnu-6705

Žurbi team d.o.o., Ljubljanska 45, Kam-
nik, licenco za prevoz v cestnem prometu,
št. 1605/39 z dne 14.4.1998 izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije. gnx-6377

Žust Borut, Rovte 162, Logatec, štude-
ntsko izkaznico, št. 26201345, izdala FGG
v Ljubljani. gnb-6570
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Sodni register

NOVO MESTO

Rg-400645
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00077 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/04082/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1391984001
Firma: AVTO-SLAK, Prodaja in popravi-

lo vozil, Anton Slak s.p., POSLOVALNICA
NOVO MESTO

Skrajšana firma: AVTO-SLAK Anton Slak
s.p., POSLOVALNICA NOVO MESTO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Kolodvor-

ska ulica 4
Ustanovitelj: AVTO-SLAK, Prodaja in po-

pravilo vozil, Anton Slak, s.p., Trebnje, Obrt-
niška ulica 51, vstop 26. 2. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slak Anton, Trebnje, Stari trg 18,
imenovan 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 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 motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
26. 2. 1999.

Rg-400646
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00076 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/04082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1391984
Firma: AVTO-SLAK, Prodaja in popravi-

lo vozil, Anton Slak s.p.
Skrajšana firma: AVTO-SLAK Anton Slak

s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 8210 Trebnje, Obrtniška uli-

ca 51
Ustanovitelj: Slak Anton, Trebnje, Stari trg

18, vstop 26. 2. 1999, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slak Anton, Trebnje, Stari trg 18,
imenovan 26. 2. 1999.

na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji 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; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 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 motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Akt o ustanovitvi z dne 26. 2. 1999.

Rg-400654
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00124 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa EVENTUS, podjet-
je za trgovino, gostinstvo, storitve, uvoz
in izvoz, Novo mesto, d.o.o., sedež: Brš-
ljin 35, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430038
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 31100 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja 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 naprav; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna 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-
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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, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje 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; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300

Obdelava podatkov; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-400656
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00086 z dne 25. 3.
1999 pod št. vložka 1/04081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1392425
Firma: MARK GOZDAR, Predelava in

trgovina z lesom, d.o.o.
Skrajšana firma: MARK GOZDAR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Groblje 62
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Juršič Martin, Šentjernej,

Groblje 62, vstop 19. 2. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juršič Martin, imenovan 19. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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, na-
pravami za ogrevanje; 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; 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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

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

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 19. 2. 1999.

Rg-400660
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00119 z dne 24. 3.
1999 pri subjektu vpisa EKOVID, podjetje
za odvoz odpadkov in čiščenje javnih po-
vršin, Mirna peč d.o.o., sedež: Vihre 45,
8216 Mirna peč, pod vložno št.
1/02994/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5723299
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45430 Oblaganje tal in sten;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
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ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji 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; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Trgovi-

na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo;  51700 Dru-
ga 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 zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
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; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-

ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93030 Pogrebna
dejavnost; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-400669
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 99/00079 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA ČR-
NOMELJ z.o.o., sedež: Kolodvorska 39,
8340 Črnomelj, pod vložno št. 2/00004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

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

rektorica Bahor Polonca, razrešena 1. 3.
1999; direktor Migalič Maks, Dragatuš, Dra-
gatuš 37a, imenovan 1. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-400953
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00507 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa RUSLOSIT, sveto-
vanje, inženiring in trgovina, d.o.o., se-
dež: Jurčičeva ulica 22, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/03938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, družbenikov in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5968127
Osnovni kapital: 1,323.000 SIT
Ustanovitelja: Gole Janez, izstop 8. 12.

1998; Suhozemni terminal Sežana, inženi-
ring, svetovanje, vzdrževanje in trgovina
d.o.o., izstop 8. 12. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gole-Reberšak Vanja, razrešena
8. 12. 1998; direktor Dovč Beno, Ljubljana,
Saveljska cesta 59, imenovan 8. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400956
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00122 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa ETOS, finančne
storitve, svetovanje in trgovina, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Birčna vas 29, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5875439
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1999:

1720 Tkanje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na

debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;

7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ogleševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-400958
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00136 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa RADIO KRKA, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Adamičeva 2, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/00598/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5324335
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časo-
pisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64200 Telekomunikacije; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska de-
javnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Rg-401451
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00140 z dne 12. 4.
1999 pri subjektu vpisa SAMBURU, Novo
mesto, d.o.o., trgovsko podjetje, sedež:
Nad mlini 50, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/02277/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi

odsvojitve poslovnega vložka, spremembo
zastopnika ter spremembo natančnega na-
slova ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5610567
Ustanovitelj: Mišjak Aleš, Novo mesto,

Nad mlini 50, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mišjak Dagmar, izstop 1. 4. 999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mišjak Dagmar, razrešen 1. 4. 1999;
direktor Mišjak Aleš, imenovan 1. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401452
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00133 z dne 12. 4.
1999 pod št. vložka 1/04086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1415387
Firma: B.V. TRADE, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: B.V. TRADE d.o.o., No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Gorenje

Mraševo 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bukovec Vid, Novo mesto,

Gorenje Mraševo, vstop 29. 3. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bukovec Vid, imenovan 29. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

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

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 29. 3. 1999.

Rg-401453
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00142 z dne 9. 4. 1999
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA TILIA
d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo, sedež:
Seidlova 5, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01587/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5063426000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Bratkovič Franc, razrešen 31. 3.
1999; članica uprave Golobič Helena, razre-
šena 31. 3. 1999; predsednik uprave Bre-
glec Branko, razrešen 31. 3. 1999; pred-
sednik uprave Mejač Mitja, Ljubljana, Jakši-
čeva 9, imenovan 1. 4. 1999, zastopa druž-
bo neomejeno; član uprave Čebron Srečko,
Novo mesto, Mestne njive 11, imenovan
1. 4. 1999, zastopa družbo omejeno na po-
dročju zavarovalstva.

Rg-401454
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00137 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA TILIA
d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo, sedež:
Seidlova 5, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01587/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, ter spremembo statuta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5063426000
Člani nadzornega sveta: Rajer Roman,

Saje France, Koželj Majda, Vidmar Alojz Slav-
ko, Jaki Ladislav, Rebernik Karel, Škoda Ma-
rija, Novina Zvone in Jankovič Anton, izstopili
23. 3. 1999 ter Kobe Vladimir, Sergej Rus-
jan, Šolar Marinka, Primc Miloš, Saje France
in Jankovič Anton, vstopili 23. 3. 1999.

Sprememba statuta z dne 23. 3. 1999.
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Rg-401455
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00141 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa AGRO, trgovina na debe-
lo in drobno, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Rozmanova ul. 3, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01181/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža ter
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5405076
Sedež: 8000 Novo mesto, Kastelčeva

ulica 9
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji 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 izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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 drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-

zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74820 Pakiranje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-401457
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00098 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa GIKOM, svetovanje, in-
ženiring in trgovina d.o.o., sedež: Jurči-
čeva ulica 22, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/03964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebnega imena
družbenika, razširitev dejavnosti, spremem-
bo osnovnega kapitala in poslovnih deležev
s temile podatki:

Matična št.: 1190008
Osnovni kapital: 10,028.000 SIT
Ustanovitelja: Gole Ivan, Trebnje, Jurči-

čeva 3, vstop 8. 4. 1997, vložek 5,014.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gole-Re-
beršak Vanja, Trebnje, Jurčičeva 22, vstop 8
.4. 1997, vložek 5,014.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje 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; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-401787
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00191 z dne 26. 4.
1999 pri subjektu vpisa ULTRA – PRO, tr-
govsko in proizvodno podjetje Črnomelj
d.o.o., sedež: Nova loka 10, 8340 Črno-
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melj, pod vložno št. 1/03289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti ter spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5788277
Ustanovitelj: Šujica Peter, Ljubljana, Ce-

lovška 189, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,628.663 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šujica Miroslav ml., izstop 6. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 55240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-

tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 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.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivsoti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne
sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.

Rg-401789
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00190 z dne 26. 4.
1999 pri subjektu vpisa MIRAGE HOLO-
GRAFHY STUDIO, holografija, sitotisk in
storitve, d.o.o., sedež: Jedinščica 45,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682304
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1999:

22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-

nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 45310 Električne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 64200
Telekomunikacije; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-401790
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00169 z dne 26. 4.
1999 pri subjektu vpisa GUSTO, Avgust
Gregorčič, proizvodnja sadnih izdelkov,
s.p., sedež: Glavna cesta 9, 8233 Mirna,
pod vložno št. 1/04044/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1305697
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Živec Nevenka, razrešena 17. 3.
1999; zastopnica Gregorčič Jožica, Mirna,
Glavna cesta 2, imenovana 17. 3. 1999, ima
pooblastilo za zastopanje na področju finanč-
no-računovodskih zadev in zastopa družbo z
omejitvami pri izvajanju investicijskih del in
najemanju posojil in kreditov; pridobivanju,
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin ali dru-
gih sredstev; dajanju posojil ali poroštev in
pri določanju splošnih pogojev poslovanja.

Rg-401792
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00167 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa SIMPOLES d.o.o.,
posredništvo pri prodaji lesa, pohištva in
storitev, Novo mesto, sedež: Šmihelska
c. 14, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5915686
Sedež: 8000 Novo mesto, Smrečniko-

va 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Simončič Martin, Šentjer-

nej, Cesta oktobrskih žrtev 32, vstop 28. 11.
1995, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sepaher Ivan, Semič, Kal 9a,
vstop 28. 11. 1995, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
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22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina 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; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-

terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 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;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no 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; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
natanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-

nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63220 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje 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; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
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 športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 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 dejav-
nosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 4. 1999:
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7415
Upravljenje s holding družbami; 744 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
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macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 3. 1999.

Rg-401793
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00185 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa VETERINARSKA
POSTAJA TREBNJE d.o.o., sedež: Pekel
8, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/04029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 1271458
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

izstop 3. 7. 1998; DPB VIZIJA, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Novo mesto, Novi
trg 5, vstop 3. 7. 1998, vložek 3,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401795
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00186 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa GEMA, podjetje za
varovanje objektov, premoženja in oseb
d.o.o., Novo mesto, sedež: Lobetova uli-
ca 12, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03543/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5813875
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žagar Aleksander, razrešen 30. 3.
1999.

Rg-401796
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00157 z dne 23. 4.
1999 pod št. vložka 1/04097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1404032
Firma: KRONEX, trgovina, gostinstvo,

turizem d.o.o.
Skrajšana firma: KRONEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8222 Otočec, Gorenje Krono-

vo 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gorše Igor, Otočec, Gore-

nje Kronovo 8, vstop 20. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorše Igor, imenovan 20. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 20300 Stavbno mizarstvo;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja ce-
menta; 26520 Proizvodnja apna; 26530 Pro-
izvodnja mavca; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-

izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja
in urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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 izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-

belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gos-
podinjstev turistom; 55234 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
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nost premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za ne-
go telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 20. 4. 1999.

Rg-401797
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00182 z dne 22. 4.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
METLIKA p.o., sedež: Šolska ulica 7,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00036/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5088925
Firma: OSNOVNA ŠOLA METLIKA.

Rg-401799
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00159 z dne 22. 4.
1999 pod št. vložka 1/04096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1404148
Firma: LIADA, finančno posredništvo

d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: LIADA d.o.o., Novo me-

sto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, V Brezov

log 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kastrevec Ladislava, No-

vo mesto, V Brezov log 39, vstop 1. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kastrevec Ladislava, imenovana
1. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 1. 2. 1999.

Rg-401800
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00170 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa VISTEAM, proizvod-
nja in trgovina Črnomelj d.o.o., sedež: Be-
lokranjska cesta 40, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/03734/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5886953
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Hudelja Miran, Dragatuš, Dragatuš
11, razrešen 24. 3. 1999 in imenovan za
družbenika, ki kot namestnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Špe-
har Ivan, Črnomelj, Moša Pijade 6, razre-
šen 24. 3. 1999 kot namestnik direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 4. 1999:
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 364 Proizvodnja športnih
izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomoč-

kov in igrač; 366 Druge predelovalne dejav-
nosti, d.n.; 454 Zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami.

Rg-401801
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00152 z dne 21. 4.
1999 pod št. vložka 1/04093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1403923
Firma: GPG NOVOMESTO, podjetje za

izvajanje gradbenih del d.o.o., Novo me-
sto

Skrajšana firma: GPG NOVOMESTO
d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska
cesta 60

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gradbeno podjetje Grosup-

lje d.d., Ljubljana, Emonska 8, vstop 23. 3.
1999, vložek 1,890.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Papež Franc, Dolenjske Topli-
ce, Gorenje Gradišče 16, vstop 23. 3. 1999,
vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Janez, Vrhnika, Stara Vrhnika
147, imenovan 23. 3. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
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popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 23. 3. 1999.

Rg-401802
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00153 z dne 21. 4.
1999 pod št. vložka 1/04092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1403974
Firma: CLP SYSTEM, Posredništvo in

trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: CLP SYSTEM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Germova 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: CLP SYSTEM AKTIEBOLAG,

80 Stockholm, Kommun 183 07, Box7002
Taby, 01 Stockholms Ian, vstop 21. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Ivan, Brusnice, Velike Brusnice
86, imenovan 21. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
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; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51550 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 21. 1. 1999.

Rg-401803
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00172 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa ELFIS, elektrosto-
ritve, trgovina in gostinstvo, Novo mesto
d.o.o., sedež: Košenice 84, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01624/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasi-
fikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474019
Sedež: 8000 Novo mesto, Ragov-

ska 7a
Osnovni kapital: 2,133.600 SIT
Ustanovitelja: Fink Stanislav in Fink Mar-

jeta, oba Novo mesto, Košenice 84, vstopila
19.12. 1990, vložila po 1,066.800 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-401960
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00108 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa STADOR STANO-
JEVIČ & CO. d.n.o., trgovina, gostinstvo
in storitve Dvor, sedež: Dvor 94, 8361
Dvor pri Žužemberku, pod vložno št.
1/02673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, spremembo osnovnega kapitala, dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5674999
Firma: STADOR AC, Trgovina, pro-

izvodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STADOR AC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stanojević Todor, Straža,

Vavta vas 77, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o.
16. 3. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dražetić Aga, Straža,
Jurka vas 35, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o.
16. 3. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanojevič Todor, razrešen 16. 3.
1999 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 60220 Dejavnost
taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-401962
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00160 z dne 19. 4.
1999 pri subjektu vpisa IGOR, gradbeno
podjetje d.o.o., Suhor, sedež: Bereča vas
17, 8331 Suhor, pod vložno št.
1/02347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5598141
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:

60240 Cestni tovorni promet.

Rg-401963
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00100 z dne 19. 4.
1999 pri subjektu vpisa M & M, trgovina in
gostinstvo, Črnomelj, d.o.o., sedež: Vrtna
ul. 35, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in deležev,
zastopnika ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5409349
Ustanovitelj: Muller Dušan, izstop 18. 1.

1999; M & M, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Črnomelj, Črnomelj, Vrtna ulica 35, vstop
12. 12. 1996, vložek 44,139.600 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muller Dušan, razrešen 10. 10. 1998;
družbenik Muller Andrej, Ljubljana, Leninov
trg 3, razrešen 10. 10. 1998 kot namestnik
direktorja ter Muller Andrej, Ljubljana, Pre-
glov trg 4, imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 1. 1999.

Rg-401964
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00145 z dne 19. 4.
1999 pod št. vložka 1/04088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1403915
Firma: EXSACTA, poslovne storitve, tr-

govina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: EXSACTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8321 Brusnice, Velike Brusni-

ce 69
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Sandi, Brusnice, Veli-

ke Brusnice 69, vstop 2. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Sandi, imenovan 2. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
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55520 Priprava in dostava hrane (catering);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74833 Druga splošna tajniš-
ka opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92512 Dejavnost arhivov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 2. 4. 1999.

Rg-401965
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00146 z dne 19. 4.
1999 pod št. vložka 1/04089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1403966
Firma: PASIVA 2000, poslovne stori-

tve, trgovina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: PASIVA 2000 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ulica Slav-

ka Gruma 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grilc Bojan, Novo mesto, Uli-

ca Slavka Gruma 56, vstop 2. 4. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grilc Bojan, imenovan 2. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92512 Dejavnost ar-
hivov.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 2. 4. 1999.

Rg-401966
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00147 z dne 19. 4.
1999 pod št. vložka 1/04090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1404024
Firma: PLUS TT, poslovne storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PLUS TT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Lebanova

ulica 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Pucelj Gregor, Novo mesto,
Lebanova ulica 23, vstop 2. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pucelj Gregor, imenovan 2. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, sampostrežnih restavracij, pi-
cerij; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92512 Dejavnost arhivov; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 2. 4. 1999.

Rg-401967
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00161 z dne 16. 4.
1999 pri subjektu vpisa PROLES, proizvod-
nja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki,
Novo mesto d.o.o., sedež: Ob Težki vodi
27, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532965
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:

17100 Priprava in predenje tekstilnih vla-
ken; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 17520 Proizvodnja vr-
vi, motvozov, vrvic in mrež; 19200 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 25110 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 25120 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;

36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51240 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, sampostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 De-
javnost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-401968
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00164 z dne 16. 4.
1999 pri subjektu vpisa SIGNAL, signaliza-
cija, inženiring in trgovina Novo mesto
d.o.o., sedež: Lamutova 13, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02750/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5693993
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:

28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-401969
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00149 z dne 15. 4.
1999 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pooblastila
upravi za povečanje osnovnega kapitala (odo-
breni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5867690
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki

6.3.1. statuta z dne 11. 7. 1994, da se os-
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novni kapital DPB VIZIJE, pooblaščene inve-
sticijske družbe d.d., Novo mesto za leto
1998 poveča za 1 % od nominalne vrednosti
osnovnega kapitala družbe z izdajo 42.130
navadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico, kar znaša 42,130.000 SIT.

Delnice prejme VIZIJA, družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov, d.o.o., Novo me-
sto, Novi trg 11, kot nadomestilo 1 % uprav-
ljalske provizije za leto 1998.

Rg-401970
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00118 z dne 15. 4.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO d.o.o., javno podjetje, sedež: Roz-
manova ulica 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5073120
Člani nadzornega sveta: Strmole Feliks,

izstop 11. 5. 1998; Derganc Jože – pred-
sednik, vstop 18. 6. 1998.

Rg-401971
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00162 z dne 15. 4.
1999 pri subjektu vpisa SROBOTNIK, avto-
šola, prevozništvo in komerciala Straža,
d.o.o., sedež: Novomeška 93, 8351 Stra-
ža, pod vložno št. 1/01045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala ter uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5380588
Firma: SROBOTNIK, zastopanje, pre-

vozi, trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Derganc Franc, Straža, No-

vomeška 93, vstop 28. 5. 1990, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 15110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 15120 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15420 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 15430 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja slado-
leda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvod-
nja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega pe-

civa in slaščic; 15820 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 15850 Proizvodnja teste-
nin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 15880 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 15890 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvod-
nja žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega
alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970
Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina 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 kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
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Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih restavra-
cij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejav-
nost menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 Dejav-
nost holdingov; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejav-
nost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-401972
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00163 z dne 15. 4.
1999 pri subjektu vpisa BOR, Tovarna čev-
ljev, Dolenjske Toplice, d.d., sedež: Moči-
le 1, 8350 Dolenjske Toplice, pod vložno
št. 1/00678/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5144957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fajdiga Vid, razrešen 1. 4. 1999, za-
stopnik Zupančič Domine, Uršna Sela, Go-
renje Sušice 23, imenovan 1. 4. 1999, kot
vršilec dolžnosti direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-401974
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00105 z dne 14. 4.
1999 pod št. vložka 1/04087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1387928
Firma: GEOS INŽENIRING, Geodetske

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: GEOS INŽENIRING

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

govornostjo
Sedež: 8430 Črnomelj, Kidričeva uli-

ca 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Drobnič Dalibor in Drobnič

Marta, oba Črnomelj, Kidričeva ulica 9, vsto-
pila 5. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Drobnič Dalibor, imenovan 5. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Drobnič Marta, imenovana 5. 3. 1999, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-401975
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00158 z dne 14. 4.
1999 pri subjektu vpisa AVTO RUS, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Gradac,
sedež: Gradac 132, 8332 Gradac, pod
vložno št. 1/02909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-

pitala iz sredstev družbe ter uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5710154
Osnovni kapital: 3,019.000 SIT
Ustanovitelj: Rus Niko, Gradac, Gradac

132, vstop 6. 1. 1993, vložek 3,019.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila.

Rg-401976
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00156 z dne 14. 4.
1999 pri subjektu vpisa PROLES, podjetje
za proizvodnjo žaganega lesa, Metlika,
d.o.o., sedež: Cankarjeva cesta št. 43,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/01123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5402271
Firma: PROLES, podjetje za trgovino,

obdelavo in predelavo lesa, Metlika d.o.o.
Skrajšana firma: PROLES d.o.o.,

Metlika
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 3. 1999.

Rg-401978
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00144 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa GRALMA, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Metlika, se-
dež: Marentičeva 7, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/03400/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovitelja,
zastopnika, imenovanje prokurista in uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5785235
Ustanovitelj: Mahmić Šefkija, izstop

29. 3. 1999; Hilić Senad, Bužim, Bosna in
Hercegovina, Lubarda 348, vstop 29. 3.
1999, vložek 7,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hrupić Rudolf, razrešen 29. 3. 1999;
družbenik Mahmić Šefkija, razrešen 29. 3.
1999 kot namestnik direktorja; direktorica
Hilić Jasna, Ljubljana, Celovška cesta 185,
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imenovana 29. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Hilić Senad, imeno-
van 29. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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 drugimi
živili, 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 debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina 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 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, navigacijo;

5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejav-
nost menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

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

Rg-402227
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00200 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa BOMA, podjetje za pro-
jektiranje, zastopanje, posredovanje
vzdrževanje in svetovanje, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Vorančeva 19, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00876/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo naslova usta-
novitelja in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5349150
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hribernik Marjan, Novo me-

sto, Vorančeva 19, vstop 19. 3. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribernik Marjan, imenovan 19. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31620 Proizvodnja dru-

ge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 64200 Telekomuni-
kacije; 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; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Dejav-
nost holdingov; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92200 Radijska in televizijska dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba
ne sme opravljati poizvedovalne dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-402228
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00126 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa STATUS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Metlika,
d.o.o., sedež: Naselje Borisa Kidriča 6/I,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/03761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5900557
Sedež: 8330 Metlika, Ulica Belokranj-

skega odreda 19
Osnovni kapital: 105,410.000 SIT
Ustanovitelja: Repac Petra, Oberbrec-

hen, Nemčija, Herrenberge 20, vstop 9. 5.
1997, vložek 52,705.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čulig Dragica, Metlika, Ma-
rentičeva ulica 6, vstop 20. 11. 1998, vlo-
žek 52,705.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-402229
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00181 z dne 28. 4.
1999 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZA-
DRUGA KRKA, kmetijstvo, trgovina, pro-
izvodnja, storitve z.o.o., sedež: Rozmano-
va ulica 10, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 2/00005/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5151350
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1999:

01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15710
Proizvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 4. 1999:
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 5551 Storitve menz.

Rg-402233
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00168 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa DANFOSS COMPRES-
SORS, podjetje za proizvodnjo in proda-
jo kompresorjev d.o.o., Črnomelj, sedež:
Ulica heroja Starihe 24, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/02722/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5677521
Člani nadzornega sveta: Petersen Henry,

izstop 31. 3. 1996; Mode Karsten, vstop
1. 4. 1996.

Rg-402235
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00180 z dne 30. 4.
1999 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5405084
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1999:

74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba statuta z dne 21. 4. 1999.

Rg-402236
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00150 z dne 30. 4.
1999 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega (odobrenega) kapitala in spremem-
bo nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5867690

Osnovni kapital: 4,342.242.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Novak Peter in

Dornik Dušan, izstopila 16. 2. 1999 ter No-
vak Peter in Dornik Dušan, vstopila 8. 4.
1999.

Rg-402237
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00204 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa KOVINOKEMIJA, pro-
izvodno trgovsko podjetje Trebnje d.o.o.,
sedež: Obrtniška 12, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/00840/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnika in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5361133
Osnovni kapital: 8,522.000 SIT
Ustanovitelj: Štepec Ladislav, Trebnje,

Obrtniška 12, vstop 15. 3. 1990, vložek
8,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štepec Ladislav, razrešen 1. 5. 1999;
direktorica Štepec Marija, Trebnje, Obrtniš-
ka ulica 12, imenovana 1. 5. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekri-
vanje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2872 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;



Stran 5200 / Št. 77-78 / 24. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 4. 1999.

Rg-402683
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00220 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa STANOVANJSKA
ZADRUGA ŠENTRUPERT p.o., sedež:
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, pod vlož-
no št. 2/00007/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novni kapital in člane zadruge, spremembo
zastopnika, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter z zakonom o
zadrugah s temile podatki:

Matična št.: 5101875
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

ŠENTRUPERT z.o.o.
Sedež: 8232 Šentrupert, Šentru-

pert 124
Osnovni kapital: 894.600 SIT
Ustanovitelji: Brcar Peter, Šentrupert,

Šentrupert 95, vstop 2. 2. 1992, vložek
298.200 SIT, odgovornost: ostalo; Podboj
Alojzij, Trebnje, Studenec 13, vstop 2. 2.
1992, vložek 298.200 SIT, odgovornost:
ostalo; Longar Zlatko, Trebnje, Kidričeva 4,
vstop 2. 2. 1992, vložek 298.200, odgo-
vornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brcar Peter, Šentrupert, Šentrupert 95,
razrešen 31. 12. 1998 ter dne 1. 1. 1999
imenovan za zastopnika, ki kot predsednik
zadruge zastopa zadrugo brez omejitev; di-
rektor Podboj Alojzij, imenovan 1. 1. 1999,
meje pooblastil so zapisane v zadružnih pra-
vilih in pooblastilih predsednika zadruge.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1999:
51700 Druga trgovina na debelo; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme
zadruga opravljati revizijske dejavnosti.

Zadružna pravila, januar 1992.

Rg-402689
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00189 z dne 12. 5.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o., Velika
Loka, sedež: Velika Loka, 8212 Velika
Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža – natančnega naslova s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Sedež: 8212 Velika Loka, Velika Lo-

ka 70.

Rg-402698
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00129 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa MERCATOR – KMETIJS-
KA ZADRUGA TREBNJE z.o.o., Trebnje,
Baragov trg 3, sedež: Baragov trg 3, 8210
Trebnje, pod vložno št. 2/00001/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, spremembo osnov-
nega kapitala in članov zadruge ter spremem-
bo dejavnosti in zadružnih pravil s temile po-
datki:

Matična št.: 5142385
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA TREB-

NJE z.o.o.
Skrajšana firma: KZ TREBNJE z.o.o.
Osnovni kapital: 20,813.893 SIT
Ustanovitelj: Sila Drago in ostalih 515 čla-

nov po seznamu iz članskega imenika zadru-
ge z dne 31. 12. 1995, izstop 29. 1. 1999;
člani zadruge po seznamu (575) iz članske-
ga imenika zadruge z dne 29. 1. 1999, Treb-
nje, vstopili 29. 1. 1999, vložili 20,813.893
SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje.

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

Sprememba Pravil Kmetijske zadruge
Trebnje, zadruge z omejeno odgovornostjo z
dne 21. 3. 1999.
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