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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-404346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03462 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PRO HORTO, druža za urejanje pro-
stora, gojitev in prodajo rastlin ter teh-
nične opreme, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Suhadolčanova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05979/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5350204
Ustanovitelj: Strgar Jože in Strgar Olga,

izstopila 23. 3. 1998; Strgar Andrej, Ljub-
ljana, Suhadolčanova 6, vstopil 22. 3.
1990, vložil 6,195.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1030
Pridobivanje šote; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala;  5122  Trgovina  na  debelo  s  cvet-
jem  in  rastlinami;  5153  Trgovina  na
debelo  z  lesom,  gradbenim  materialom
in  sanitarno  opremo;  5161  Trgovina  na
debelo  z  obdelovalnimi  stroji;  5250
Trgovina  na  drobno  z  rabljenim  blagom;
6023  Drug  kopenski  potniški  promet;
7132  Dajanje  gradbenih  strojev  in  opre-
me  v  najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 6. 1998.

Rg-404349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05248 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TRGOVINA HRIBERŠEK IN DRUGI,

d.n.o., Ljubljana, Celovška 263, sedež:
Celovška 263, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljice in
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5369134
Ustanoviteljica: Hriberšek Nataša, izsto-

pila 30 .6. 1998; Hriberšek Margareta,
Kamnik, Jurčičeva 16, vstopila 4. 1. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hriberšek Nataša, razrešena
31. 12. 1998; direktorica Hriberšek Mar-
gareta, imenovana 1. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-404351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05290 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa BOVIS, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, d.o.o., Repnje pri Vodicah,
sedež: Repnje 34, Repnje pri Vodicah,
1217 Vodice, pod vložno št.
1/04512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5346053
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vivod Iztok, razrešen 14. 9. 1998;
direktor Skubic Potokar Anton, Ljubljana,
Ul. borcev za severno mejo 14, imenovan
14. 9. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 9. 1998.

Rg-404352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05363 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KERSAN, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tesovnikova 88, sedež: Her-
bersteinova 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05467/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, naslova ustanoviteljice in zastopnice
ter družbene pogodbe in skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5339294
Firma: KERSAN, trgovsko podjetje,

d.o.o., Trzin, Ljubljanska cesta 42
Skrajšana firma: KERSAN, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska ce-

sta 42
Ustanoviteljica: Vodopivec Ana, Ljublja-

na, Mala vas 23d, vstopila 17. 1. 1990,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
direktorica Vodopivec Ana, imenovana
17. 1. 1990,  zastopa  družbo  brez  ome-
jitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 9. 1998.

Rg-404354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05392 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ENS, podjetje za gradbene, geo-
detske, fotografske in ostale storitve,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Slapnikova
ul. 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18292/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5652812
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 45210

Splošna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1998.

Rg-404356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05461 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BARTOL & PARTNER, podjetje za
trgovino in storitve, k.d., Ljubljana, Ce-
sta v Mestni log 28, sedež: Cesta v Mest-
ni log 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1313851
Firma: BARTOL & PARTNER, podjetje

za trgovino in storitve, k.d.
Skrajšana firma: BARTOL & PARTNER,

k.d.
Sedež: 1281 Kresnice, Kresniške Po-

ljane 23.
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Rg-404357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05507 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa FOKUS, računalništvo, d.o.o., Gro-
harjeva 13, Ljubljana, sedež: Groharje-
va 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5339758
Osnovni kapital: 2,207.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Martin, Ljubljana,

Groharjeva 13, vstopil 7. 7. 1994, vložil
2,207.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 9. 1998.

Rg-404359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05827 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328522
Firma: STO-SERVIS, d.o.o., Storitve,

Ljubljana
Skrajšana firma: STO-SERVIS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

62a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Brezovec Milan, Ljubljana,

Linhartova 68, vstopil 6. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brezovec Milan, imenovan 6. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko prav-
lja samo “varovanje”.

Rg-404360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05839 z dne 15. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MISTIK, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Dražgoška 26, Ljublja-
na, sedež: Dražgoška 26, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, deleža os-
novnega kapitala, naslova ustanovitelja in
zastopnika ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5578809
Firma: MISTIK, Veleprodaja in pro-

izvodnja ženske in moške konfekcije,
d.o.o., Trzin

Skrajšana firma: MISTIK, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Bojan, Ljubljana,

Kebetova ulica 21, vstopil 18. 12. 1991,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Bojan, imenovan 18. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1999: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-

na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 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; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 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 vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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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 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471

Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na 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 gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
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.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 9. 1998.

Rg-404361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05866 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EMPORIUM, specializirana blagov-
na hiša, d.o.o., sedež: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31089/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice, zastop-
nika in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1327763
Ustanovitelji: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
13. 10. 1998; MAGISTRAT INTERNATION-
AL, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18,
vstopil 13. 10. 1998, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 13. 10. 1998;
direktorica Drašković Helena, Ljubljana,
Martinčeva 42, imenovana 13. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

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

Rg-404365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00423 z dne 23. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380443
Firma: REMATS – BARKO, trgovina z

barvnimi kovinami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: REMATS – BARKO,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Verovško-

va 60a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Srakar Mihael in Srakar Lju-

bica, oba iz Medvod, Cesta na Svetje 8, vsto-
pila 15. 1. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Srakar Mihael, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Srakar Ljubica, ime-
novana 15. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, 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 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debe-
lo 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
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na

drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 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; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, 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; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-404367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03054 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu

vpisa HOTEL LEV, Družba za hotelirstvo,
gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5000548
Sprememba statuta z dne 8. 6. 1999.

Rg-404373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07509 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SYNCOMP, proizvodnja, trže-
nje, inženiring, izvozno-uvozna dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 4, se-
dež: Adamičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07806/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5389038
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Emmerich Zochbauer, iz-

stopil 29. 12. 1998; Lešnjak Ilič Draga,
Ljubljana, Adamičeva ulica 4, vstopila
29. 12. 1998, vložila 1,212.500 SIT, Ilič
Uroš, Ljubljana, Celovška 478, vstopil
22. 5. 1990, vložil 1,212.500 SIT, in Vel-
kavrh Damjan, Ljubljana, Abramova 17, vsto-
pil 18. 12. 1993, vložil 75.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-404379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01342 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa NOVOPAK, proizvodnja embalaže,
d.o.o., sedež: Stanežiče 52, 1210 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev, osnovnega kapitala in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5304164
Osnovni kapital. 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Zaletel-Stojan Olga, Ljub-

ljana, Stanežiče 52, vstopila 6. 12. 1989,
vložila 5,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

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

Rg-404380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01367 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BOJA, družba za gostinstvo, obli-
kovanje in celostne podobe, d.o.o., se-
dež: Kopališka 2, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/30173/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 1253395
Sedež: 1360 Vrhnika, Stara cesta 50.

Rg-404381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01439 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BWC, trgovina na debelo in drobno
ter druge poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Rožičeva 8, sedež: Rožičeva
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11561/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5467136
Ustanovitelja: Panić Božidar in Panić

Dunja, izstopila 12. 3. 1999; Panić Pre-
drag in Panić Nenad, oba iz Ljubljane, Ce-
lovška cesta 142, vstopila 12. 3. 1999,
vložila po 751.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-404387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02023 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ETI-NORTON, podjetje za proizvod-
njo in prodajo steatitnih izdelkov, d.o.o.,
sedež: Bakovnik 4a, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/31526/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1358472
Osnovni kapital: 742,448.000 SIT
Ustanovitelja: NORTON INDUSTRIE-

KERAMIK GMBH, Lauf A.D. Pegnitz, ZR
Nemčija, Am Winkelsteig 1, vložil
378,644.000 SIT, in ETI ELEKTROELE-
MENT, d.d., Izlake, Obrezija 5, vložil
363,804.000 SIT, vstopila 7. 12. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.

Rg-404388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02192 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MOTOMAN ROBOTEC, d.o.o., pod-
jetje za trženje, projektiranje ter grad-
njo industrijskih fleksibilnih sistemov, se-
dež: Lepovče 23, Ribnica, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/07598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5386306
Osnovni kapital: 18,305.638 SIT
Ustanovitelja: MOTOMAN ROBOTEC

GMBH, Allershausen, Kammerfeldstrasse
1, vložil 15,878.900 SIT, in Kosler Hubert,
Ljubljana, Beethovnova 6, vložil 2,426.738
SIT, vstopila 21. 6. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata; Robežnik Boštjan, Opaškar
Bogdan in Kumše Igor, izstopili 10. 7.
1997, ter Kotar Andrej, izstopil 21. 1.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ranke Hans Peter, razrešen 31. 3.
1999; Klie Helmut, Fahrenzhausen, Blu-
menstrasse 9, razrešen 31. 3. 1999 kot
zastopnik in imenovan za prokurista.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1999.

Rg-404389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02234 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica,
d.d., Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5186684
Člana nadzornega sveta: Nerad Ivan in

Gerbec Franci, izstopila 8. 4. 1999; Selšek
Cvetka in Sodina Vlado, vstopila 8. 4. 1999.

Rg-404390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02337 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA
BANKA, d.d., sedež: Miklošičeva 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Člani nadzornega sveta: Weiss Peter, iz-

stopil 30. 5. 1999; Zdolšek Simon, dr. Ober-
hummer Michael, Wess Werner DKFM., dr.
Hofinger Hans in dr. Tahlhammer Klaus, iz-
stopili in ponovno vstopili 30. 5. 1999, dr.
Fugl Ekkerhard in Farrugia Michel, vstopila
30. 5. 1999.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-404395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02348 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa HMEZAD EXPORT IMPORT
INŽENIRING, d.o.o., sedež: Bratov Uča-
kar 56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5516285
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Faj-

diga Boštjan, Ljubljana, Jesenkova 2, razre-
šen 2. 4. 1999 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Rg-404396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02386 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KULTURNI CENTER KAMNIK, p.o.,
sedež: Zaprice 12, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/01004/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5095417
Sedež:  1241  Kamnik,  Muzejska

pot 3.

Rg-404397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02395 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA,
p.o., sedež: Mestni trg 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5052041
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kopač Janez, razrešen 30. 4.
1999; zastopnik Kozina Brane, Ribnica,
Hrovača 58a, imenovan 1. 5. 1999, zasto-
pa arhiv kot vršilec dolžnosti direktorja.

Rg-404399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/02426 z dne 11. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32007/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414445
Firma: KLEMI, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 41
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Gomilšek Igor, Ljubljana,

Cesta Andreja Bitenca 41, in Bevec Gomil-
šek Tatjana, Ljubljana, Slomškova ulica 35,
vstopila 5. 5. 1999, vložila po 1,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor  Gomilšek  Igor  in  zastopnica
Bevec Gomilšek Tatjana, imenovana
5. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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, že-
lezniških 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 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
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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; 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 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 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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-404402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02592 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VETERINARSKA POSTAJA CERK-
NICA, d.o.o., sedež: Gerbičeva 39, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/28345/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5958377
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

izstopila 19. 12. 1997; INFOND-ZLAT,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ma-
ribor, Vita Kraigherja 5, vstopil 19. 12.
1997, vložil 1,690.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-404403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02619 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRUNT, podjetje za trgova-
nje z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di, d.o.o., Ljubljana, Litijska 31, sedež:
Litijska 31, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5697859
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grbec Anton, razrešen 31. 3. 1999;
direktor Jakopič Peter, Ljubljana, Adamiče-
va ulica 10, imenovan 31. 3. 1999.

Rg-404404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02767 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IMP TOVARNA ARMATUR, izdelava
in servis industrijskih armatur, d.d., se-
dež: Ljubljanska c. 43, 1295 Ivančna
Gorica, pod vložno št. 1/13027/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504821
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 25130

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume.

Rg-404405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02779 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA, elektro in elektronska indu-
strija, d.d., sedež: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5330424
Člani nadzornega sveta: Standeker Na-

da, Šavli Janko, Slivnik Tomaž, Grof Marijan
in Ocvirk Andrej, izstopili 27. 5. 1999; Ko-
matar Primož, izstopil in ponovno vstopil
27. 5. 1999, Kokove Mitja Lukač Matjaž in
Mihelčič Miran, vstopili 27. 5. 1999, Pe-
skar Janez in Horvat Matjaž, vstopila 28. 5.
1999.

Rg-404407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02818 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu

vpisa OSNOVNA ŠOLA TRZIN, sedež:
Mengeška 7b, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/01869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice s temile
podatki:

Matična št.: 5255287
Ustanoviteljica: Skupščina občine

Domžale, izstopila 12. 4. 1999; Občina
Trzin, Trzin, Mengeška 9, vstopila 12. 4.
1999, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Rg-404408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02828 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GIS JUSTIN IN PARTNER, d.n.o.,
Podjetje za gradbeništvo, inženiring, sto-
ritve, sedež: Sp. Rudnik 11/35, 1108
Ljubljana, pod vložno št. 1/28870/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev in osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5986117
Firma: GIS JUSTIN IN PARTNER,

d.o.o., Podjetje za gradbeništvo, inženi-
ring, storitve

Skrajšana firma: GIS JUSTIN IN PART-
NER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Justin Janja, Ljubljana,

Smrtnikova 4, vstopila 23. 10. 1996, vloži-
la 2,100.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, Willenpart Tomaž,
izstopil 14. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površnska in toplotna obdelava kovin;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 55401 Toče-
nje 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 red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Pogrebna
dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih
izdelkov.

Rg-404409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02848 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa DELNIČAR, Združenje za stike z
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vlagatelji, gospodarsko interesno zdru-
ženje, sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27894/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5944864
Ustanovitelj: CFB, d.o.o., Ljubljana, Du-

najska 21, izstopil 31. 12. 1998.

Rg-404414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02309 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK, Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1526 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5043425
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

nica uprave Karner Lukač Marjeta in pred-
sednik uprave Ocvirk dr. Andro, razrešena
21. 4. 1999; predsednik uprave Dragonja
Metod, Mavčiče, Breg ob Savi 69a, ter čla-
na uprave Bratoš Janja, Ljubljana, Brilejeva
13, in Podbevšek Marko, Trzin-Mengeš,
Mlakarjeva ulica 18, imenovani 21. 4.
1999.

Rg-404415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18307 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TARA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 3, sedež: Linharto-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in odgovornosti ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5307805
Firma: TARA-OSTERC & CO., Trgov-

sko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: TARA-OSTERC & CO.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Osterc Peter in Jančič Os-

terc Irena, oba iz Ljubljane, Linhartova 3,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o., 2. 6.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Rg-404419
Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Oddelek

za  gospodarsko  sodstvo,  je  s  sklepom
Srg št. 98/07394 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HIDRIA TRADING, Medna-
rodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29330/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5363098
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelji: Krapš-Rejc Andrejka, Idri-

ja, Zupančičeva 11, vložila 27,000.000 SIT,
Lapajne Dušan, Idrija, Gorska pot 26, vložil
18,000.000 SIT, Petek Goran, Idrija, IX.
korpusa, vložil 18,750.000 SIT, Seljak Iz-
tok, Spodnja Idrija, Slovenska cesta 27, vlo-

žil 27,000.000 SIT, Svetlik Edvard, Idrija,
Grilčeva 32, vložil 40,500.000 SIT, in Zajc
Franc, Idrija, Prelovčeva 1, vložil
18,750.000 SIT, vstopili 22. 2. 1990, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 4. 1999.

Rg-404420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07421 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa SIRIUS AP, svetovanje, inženi-
ring, investicije, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Opekarska 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09223/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5427894
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-404421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00145 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa REPRO – MS, družba za trgovanje
s programsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26522/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5899001
Ustanovitelja: Kocjančič Jordan, Bajuk

Janez, Kopriva Zdenko, Štrbenk Peter in
Hrovat Miran, izstopili 22. 12. 1998;
EHOL, Ekološko svetovanje, gospodarje-
nje z odpadnimi snovmi in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 56, vložil
360.000 SIT, in MIRMAR, Družba za
upravljanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska cesta 109, vložil 195.000 SIT,
vstopila 22. 12. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-404422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02836 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS DESIGN, podjetje za mar-
keting in design, d.d., sedež: Dunajska
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5461324
Člani nadzornega sveta: Brglez Iztok in

Cotelj Stane, izstopila 4. 5. 1999; Vrhov-
nik Praznik Nives, izstopila in ponovno vsto-
pila 9. 2. 1999, ter Valenčič Darko, Tadič
Danica in Vadnov Črtomir, vstopili 4. 5.
1999.

Rg-404423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02015 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, oziroma

v angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
pooblastilo upravi za povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5941075
Osnovni kapital. 587,237.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi, da je poob-

laščena v prvih letih po ustanovitvi družbe
povečati osnovni kapital za skupaj
28,507.000 SIT tako, da vsako leto odloči
o povečanju osnovnega kapitala za 1/5 te-
ga zneska.

Rg-404424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01997 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa POOL ZA ZAVAROVANJE IN POZA-
VAROVANJE JEDRSKIH NEVARNOSTI
GIZ, firma v angleškem prevodu: NUCLEAR
INSURANCE AND REINSURANCE POOL,
sedež: Dunajska cesta 56, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5846714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavliha Marko, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Frelih Renato, Kranj, Tomažičeva
2e, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-404426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01693 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa URBANISTIČNI INŠTITUT REPUB-
LIKE SLOVENIJE, sedež: Trnovski pristan
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5051703
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-404427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01599 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE
TRŽNICE, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva
2, sedež: Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5607906
Član nadzornega sveta: Žgajnar Janez,

izstopil 24. 11. 1998; Rotar Ciril, vstopil
24. 11. 1998.
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Rg-404428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01582 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VETERINA DOBRO-GROSUPLJE,
d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta NH,
1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/28340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma imeno-
vanja zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5958326
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skubic Miha, Šentvid pri Stični, Šen-
tvid pri Stični 1a, ki od 26. 3. 1999 zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-404429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01558 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa AVTOTEHNA RIKO, družba za
proizvodnjo komunalne opreme, d.d.,
sedež: Litijska 261, 1261 Ljubljana-Do-
brunje, pod vložno št. 1/06104/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5015499
Firma: ATRIK, družba za proizvodnjo

komunalne opreme, d.d.
Skrajšana firma: ATRIK, d.d.
Sprememba statuta z dne 3. 3. 1999.

Rg-404430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01556 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa Agencija občine Zagorje ob Savi
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež:
Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Sa-
vi, pod vložno št. 1/11857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5482704
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Garantini Tomo, razrešen 9. 2. 1999;
direktor Brezovar Gabrijel, Zagorje ob Savi,
Rove 4b, imenovan 9. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-404431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01361 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa NARODNA GALERIJA, p.o., Ljub-
ljana, Puharjeva 9, sedež: Puharjeva 9,
1001 Ljubljana, pod vložno št.
1/00615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanovite-
ljice ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5052076
Firma: NARODNA GALERIJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Vlada LRS, izstopila 8. 8.

1997; Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstopila 8. 8. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost,  vpisana  2. 6. 1999:  2215
Drugo  založništvo;  7240  Dejavnosti,  po-
vezane  s  podatkovnimi  bazami;  9232
Obratovanje  objektov  za  kulturne  pri-
reditve;  9252  Dejavnost  muzejev,  var-
stvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost
muzejev.

Rg-404433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01911 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJA-
NA, d.o.o., sedež: Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/00669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Osnovni kapital: 48.665,087.865,79

SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, ki

jo zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, vstopila 31. 5. 1996, vložila
48.665,087.865,79 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 3. 1999.

Rg-404435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01930 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpis GRADIS, Gradbeno podjetje, Ljub-
ljana, d.d., sedež: Ulica Gradnikove bri-
gade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5265401
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Loč-

nikar Jože, Domžale, Masljeva 9, razrešen
25. 2. 1998 kot zastopnik in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev kot uprava, ter člana uprave Kepic
Alojz, Mavčiče, Podreča 9, in Tominec Iz-
tok, Ljubljana, Likozarjeva 12, ki od 25. 2.
1998 zastopata družbo skupno z ostalimi
člani uprave.

Rg-404436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07102 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GARDA, proizvodnja, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Kamnik, sedež: Eksler-
jeva ulica 2, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/26280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5894786
Osnovni kapital: 6,253.000 SIT
Ustanovitelj: Vettorazzi Emil, izstopil

2. 12. 1998; Peklar Borut, Kamnik, Eksler-
jeva ulica 2, vstopil 27. 2. 1995, vložil
6,253.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 12. 1998.

Rg-404437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07041 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EVERET INTERNATIONAL, medna-
rodna trgovinska družba, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Jamova 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13509/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5523800
Ustanovitelja: Petek-Šumrada Tatjana, iz-

stopila 30. 11. 1998; M.A.J. EVERET

(OVERSEAS) LTD, Limassol, 1, Anexar-
tissias Str. vstopil 30. 11. 1998, vložil
11,042.734,03 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-404439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07241 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VZLET, svetovanje, management,
inženiring, marketing in vzgojo, d.o.o.,
sedež: Plevančeva 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5991005
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 12. 1998.

Rg-404440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07405 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ŽURBI TEAM, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljub-
ljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/04504/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5325501
Firma: ŽURBI TEAM, družba za grad-

bene storitve, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 5a
Osnovni kapital: 40,071.968 SIT
Ustanovitelj: Žurbi Roman, Kamnik, Kam-

niška 52, vstopil 10. 1. 1990, vložil
40,071.968 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1999.

Rg-404441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07422 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KRALJ TRADE, podjetje za trans-
portne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vrstna ulica 16, 1357 Notranje Gorice,
pod vložno št. 1/12410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5496993
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Podpeška cesta 110a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Bojan, vstopil 26. 11.

1990, Kralj Andreja, vstopila 6. 9. 1993,
oba iz Brezovice pri Ljubljani, Podpeška ce-
sta 110a, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 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
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z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-404444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01559 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tr-
žaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5269652
Člani nadzornega sveta: Henigman Slo-

venko in Vrezner Bogdan, izstopila 22. 3.
1999; Zajec Igor in Bastič Marjan, izstopila
in ponovno vstopila 25. 2. 1999, ter Rubi-
nič Oto in Vrbek Miro, vstopila 16. 3. 1999.

Rg-404447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07042 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ARXEL, vodenje računalniškega
projektiranja in vizuelne komunikacije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška 48a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5477093
Ustanovitelja: IMPRESA FARTELI BER-

TANI S.R.L., Milano, Italija, Via de Christo-
foris 13, izstopil 30. 11. 1998; Bertani Giu-
seppe, Tradate, Via Virgilio Marone 7, vložil
5,120.020,55 SIT, in Bertani Alberto, Mila-
no, Viale Pasubio 3, vložil 10,240.041,10
SIT, vstopila 30. 11. 1998, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-404448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07121 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa APE, Agencija za prestrukturiranje
energetike, d.o.o., sedež: Hjadrihova ul.
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5447895
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nemac Franko, Šmarje,

Puče 1b, vstopil 10. 12. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvod-
nja elektrike v TE in JE; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1998.

Rg-404449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07118 z dne 8 .6. 1999 pri subjektu
vpisa TRIVAL ELEKTROIZOLACIJE,
d.o.o., Kamnik, sedež: Bakovnik 3, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/14302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5564824
Osnovni kapital: 41,775.000 SIT
Ustanovitelji: Primožič Marjan, Ljublja-

na, Rožna dolina, Cesta XV/8, vložil
17,700.987 SIT, Vrhovnik Andrej, Domža-
le, Levstikova cesta 8, vložil 12,858.332
SIT, in Pivk Janez, Ljubljana Črnuče, Vra-
nja pot 7, vložil 10,595.681 SIT, ki so
vstopili 27. 5. 1995, ter Crnkovič Stojan,

Kamnik, Zikova ulica 5, vložil 243.000 SIT,
Orešnik Viktor, Radomlje, Volčji Potok 4,
vložil 212.000 SIT, in Slapar Gregor, Ko-
menda, Moste 2č, vložil 165.000 SIT, ki
so vstopili 8. 12. 1998 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1998.

Rg-404451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02500 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TAVČAR – ALENKA TRANS & CO,
podjetje za prevozništvo in druge stori-
tve, d.n.o., Trzin, sedež: Kidričeva 13d,
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/28825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5996520
Firma: TAVČAR TRANSPORT, družba

za prevozništvo in druge storitve, d.o.o.,
Trzin

Skrajšana firma: TAVČAR TRANSPORT,
d.o.o., Trzin

Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovi kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlovič Uroš, izstopil

30. 4. 1999; Tavčar Alenka, Komen, Ivanji
Grad 18, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 14. 6. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Pavlovič Urošu, ki je bil razrešen
30. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 14. 6. 1999: 6022
Storitve taksistov; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 74400 Oglaševanje.

Rg-404452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03012 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PID KMEČKA DRUŽBA, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Steg-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5885809
Osnovni kapital: 27.967,113.000 SIT
Sprememba statuta z dne 25. 1. 1999.

Rg-404453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02096 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PRIMAR, Propaganda in marketing,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska cesta
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5338964
Sedež: 1000 Ljubljana, Hladnikova 24.

Rg-404455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01913 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
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vpisa SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, se-
dež: Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21918/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5729963
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lukačič Marica, razrešena 11. 3.
1999; direktorica Majer-Cuk Marja, Celje,
Adamičeva ul. 19, imenovana 11. 3. 1999.

Rg-404456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01334 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST OS-
NOVNIH ŠOL OBČINE DOMŽALE, sedež:
Ljubljanska cesta 89, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/01940/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
odgovornosti in podatkov ustanoviteljic in
uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:

Matična št.: 5235235
Firma: SKUPNOST OSNOVNIH ŠOL

OBČINE DOMŽALE, LUKOVICA, MEN-
GEŠ IN MORAVČE

Skrajšana firma: SKUPNOST OSNOV-
NIH ŠOL

Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Ustanoviteljice: Glasbena šola Domžale,

Domžale, Ljubljanska 61, Osnovna šola
Dob, Dob, Šolska 7, Osnovna šola Domža-
le, Domžale, Bistriška 19, Osnovna šola
Janka Kersnika – Brdo, Lukovica, Brdo 5,
Osnovna šola Jurija Vege, Moravče, Vego-
va 38, Osnovna šola Mengeš, Mengeš, Šol-
ska 11, Osnovna šola Preserje pri Radom-
ljah, Radomlje, Pelechova 83, Osnovna šo-
la Rodica, Domžale, Kettejeva 13, Osnovna
šola Roje, Domžale, Kettejeva 15, Osnovna
šola Trzin, Trzin, Mengeška 7b, in Osnovna
šola Venclja Perka, Domžale, Ljubljanska
58, vstopile 18. 5. 1987, odgovornost: od-
govarjajo do določene višine.

Rg-404483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04019 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PARNAD, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež:Cesta v Gorice 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5342236
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7482 Paki-
ranje.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, sta dovolje-
na samo opravljanje računovodske, knjigo-
vodske dejavnosti in davčno svetovanje.

Rg-404485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04122 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa CHIO, družba za trgovinsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5847940
Ustanovitelj: CONVENT KNABBER-GE-

BACK GMBH & CO. KG, Koln, Aachener
strasse 1042, izstopil 7. 7. 1998; INTER-
SNACK HOLDING GESSELSCHAFT FUR
AUSLANDSBETEILIGUNGEN GMBH, Koln,
Nemčija, Aachener Strasse 1042, vstopil
7. 7. 1998, vložil 32,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-4044486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05533 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ARCADIA, Svetila, d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 403, Ljubljana, sedež: Ce-
sta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5291135
Ustanovitelji: Kačar Silvo, Ljubljana, Je-

lovškova 26, vstopil 1. 9. 1989, vložil
2,700.000 SIT, ter Bevc Julijan, Ljubljana,
Polje, Cesta V 1, in Klopčič Miha, Kamnik,
Rudniška ulica 8, vstopila 22. 9. 1998, vlo-
žila po 150.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-

prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Prozvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
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nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1998.

Rg-404487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05534 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa HI COM GROUP, Podjetje za med-
narodno posredovanje, razvoj in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5662303
Ustanovitelja: Krivic Boris, Ljubljana,

Martinčeva 11, vstopil 26. 6. 1992, vložil
175.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miloradovič-Volk Milka, izstopila 16. 7.
1998; HI COM GROUP, Podjetje za med-
narodno posredovanje, razvoj in zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstopil
30. 5. 1996, vložil 3,325.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-404492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06774 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KOBI-TEX, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Cesta
na brdo 26a, Ljubljana, sedež: Cesta na
brdo 26a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5632242
Firma: KOBI-TEX, podjetje za trgovi-

no, uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Viš-
ka 18, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Viška 18
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelja: Kobe Zlatko, vložil

2,106.000 SIT, in Kobe Janja, vložila
594.000 SIT, oba iz Ljubljane, Cesta XVIII
divizije 195, vstopila 14. 8. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1998.

Rg-404493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07021 z dne 8. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa BLASFER TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, Runkova ul. 18, sedež: Run-
kova ul. 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11400/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustano-
viteljev, deležev, naslova ustanoviteljev –
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5474035
Firma: BLASFER, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BLASFER, d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Drenik 20
Ustanovitelja: Blažič Stanislav in Blažič

Jelislava, oba iz Škofljice, Drenik 20, vsto-
pila 9. 12. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Feri Vence-
slao, izstopil 30. 10. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Blažič Stanislav, imenovan 9. 12.
1990, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 10. 1998.

Rg-404496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00062 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZZ COMPANY, sestavljanje izdel-
kov, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Malova ul. 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07384/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5396859
Firma: ZZ COMPANY, izvajalski inže-

niring gradbene stroke, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Poklukarje-

va 25
Ustanovitelj: Zulič Zlatko, izstopil 3. 12.

1998; Zrimšek Blaž, Ljubljana, Malova ul.
14, vstopil 31. 5. 1990, vložil 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zrimšek Andreja, Ljubljana, Malo-
va ul 14, imenovana 3. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska 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 suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih 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
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-

na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo 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 nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
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drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina 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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 12. 1998.

Rg-404497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00064 z dne 10. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DRAGON GAMES, elektronski raz-
voj, proizvodnja in servis, d.o.o., sedež:
Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 1293532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Ljubičić-Stipančić Sanja, Zagreb, Bo-
židara Magovca 36, imenovana 5. 1. 1999
zastopa družbo kot namestnica direktorja.

Rg-404499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00098 z dne 17. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31646/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358995
Firma: MESARIJA AVBELJ IN DRUGI,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana firma: MESARIJA AVBELJ IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1251 Moravče, Drtija 9
Ustanovitelja: Osolnik Avbelj Ivanka in Av-

belj Franc, oba iz Moravč, Drtija 9, vstopila
25. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Osolnik Avbelj Ivanka in zastop-
nik Avbelj Franc, ki zastopa družbo kot na-
mestnica direktorice, imenovana 25. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999:; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-404500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00113 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa HILTI SLOVENIJA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska
106b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5640849
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Škriba Marko, razrešen 5. 1. 1999,
in direktor Risch Klaus, razrešen 6. 1.
1999; direktor Dengg Franz, Bregenz, Stra-
bonstrasse 40, in prokurist Plevnik Andrej,
Ljubljana, Zaloška cesta 214d, imenovana
6. 1. 1999.

Rg-404502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00120 z dne 5. 3. 1999 pod št. vložka
1/31605/00 vpisalo v sodni reigster tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359029
Firma: VARSTVO, d.o.o., varstvo pri

delu, varstvo pred požarom in varstvo
okolja

Skrajšana firma: VARSTVO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Škorjanc Matej, Radomlje,

Gostičeva 68, vstopil 9. 12. 1998, vložil
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škorjanc Matej, imenovan 11. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina 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, 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 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 97-98 / 3. 12. 1999 / Stran 6545

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na 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 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Pogrebna dejavnost;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-404504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00133 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HIS STORY, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264, sedež: Ce-
lovška 264, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24284/00 vpisalo v sodni reigster te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5786525
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Van Geyt Michael Robertusmaria, As
Hulst, Steenstraat 20, imenovan 15. 12.
1998.

Rg-404505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00134 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SGI INŽENIRING, Podjetje za sana-
cije, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Slomškova 12, sedež:
Slomškova 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24823/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5823625
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ži-

gon Angelo, Ljubljana, Celovška 107, raz-
rešen 18. 12. 1998 kot direktor in imeno-
van za prokurista, in direktor Drobnič Bo-
jan, Ljubljana, Kogojeva ulica 4, imenovan
18. 12. 1998.

Rg-404507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00520 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SENAL, družba za inženiring, trgo-
vino, proizvodnjo, storitve in svetovanje
ter zastopanje in posredovanje pri pro-
metu blaga in storitev, d.o.o., sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28722/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5986265
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 7/I.

Rg-404516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00586 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GRAFIKUS, podjetje za grafične
storitve, d.o.o., Cesta dolomitskega
odreda 29a, Log pri Brezovici, sedež:
Cesta dolomitskega odreda 29a, 1351
Log pri Brezovici, pod vložno št.
1/25049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5825539
Firma: GRAFIKUS, podjetje za grafič-

ne storitve, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Litostroj-

ska 14
Ustanovitelja: Izgoršek Matjaž, izstopil

25. 1. 1999; Matušek Sebastijan, Kranj,
Britof 373, in Matušek Dominik, Ljubljana,
Kunaverjeva 7, vstopila 25. 1. 1999, vložila
po 757.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Izgoršek Matjaž, razrešen 25. 1.
1999; direktor Matušek Sebastijan, in za-
stopnik Matušek Dominik, ki zastopa druž-
bo kot namestnik direktorja, imenovana
25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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; 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-
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belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, 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.; 55100 Dejavnost hotelovin podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmio; 55233 Dejavnsot
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri  dejavnosti,  vpisani  pod  šifro
74.12 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje – sta
dovoljena samo opravljanje računovodske,
knjigovodske dejavnosti in davčno sve-
tovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 1. 1999.

Rg-404518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00590 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VOVKO, podjetje za trgovino, stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: TPC Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, osnovnega kapitala, deležev, de-
javnosti in zastopnika, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5449626
Sedež: 1000 Ljubljana, Setnikarjeva

ulica 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vovko Jože, Ljubljana-Do-

brunje, Pot v dolino 11a, vstopil 12. 1.
1991, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Vovko Meta, imenovana 30. 3.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev; in
Vovko Martina, imenovana 11. 1. 1999,
obe iz Ljubljane, Dobrunje, Pot v dolino 11a.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.

Rg-404519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00599 z dne 31. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31743/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387022
Firma: I.D.B. PIVKA, Trgovsko podjet-

je, d.n.o.
Skrajšana firma: I.D.B. PIVKA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Zadružna uli-

ca 12
Ustanovitelji: Pivka Dušan, Komenda, Za-

družna ulica 12, vložil 2.000 SIT, Pivka Ire-
na, Ljubljana, Celovška cesta 63, vložila
1.000 SIT, in Pivka Bojan, Komenda, Za-
družna ulica 12, vložil 1.000 SIT, vstopili
25. 1. 1999, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivka Bojan, imenovan 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 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 videozapisov; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
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pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7011 Orgnaizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-404523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00749 z dne 24. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYDRO SLOVENIJA, marke-
ting, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenija; HYDRO SLOVENIA,
marketing,  trade  and  production,  Ltd,
Ljubljana,  Slovenia,  sedež:  Cankarje-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/26058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5872065
Osnovni kapital: 299,399.932,20 SIT
Ustanovitelj: HYDRO CENTRAL EU-

ROPE B.V., Vlaardinger, Nizozemska, Mas-
sluissedijk 103, vstopil 1. 8. 1996, vložil
299,399.932,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 24. 3. 1999: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
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; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 2. 1999.

Rg-404524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00750 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KAPS, svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica gubčeve brigade 96,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 1319639
Firma: ADVISE, kadrovsko poslovno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ADVISE, d.o.o.

Rg-404525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00756 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa FILC TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Mengeš, sedež: Slovenska c. 40,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/26869/00 vpisalo v sodni reigster tega
sodišča spremembo zastopnikov in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5911311

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karlovšek Tomaž, razrešen 5. 2.
1999; direktor Cof Jurij, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 67, imenovan 5. 2. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 5. 2. 1999.

Rg-404529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00959 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HERVIS, Šport in moda, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5966574
Člani nadzornega sveta: Drexel Guntram,

Granbacher Ernst in Reisch Hans, vstopili
17. 2. 1999.

Rg-404530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01019 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa DELOITTE & TOUCHE, d.o.o.,
revizija in svetovanje, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15919/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5573092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hayward Graham Alan, Essec, Cen-
tral Avenue Southend-on-Sea, imenovan
25. 2. 1999.

Rg-404531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01129 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SELECT TECHNOLOGY, podjetje za
računalniški inženiring in informatiko,
Ljubljana, Dunajska 5, sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03323/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5328942
Osnovni kapital: 11,900.000 SIT
Ustanovitelj: Foški Sergij, Sežana, Fam-

lje 12, vstopil 12. 12. 1989, vložil
11,900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 3. 1999.

Rg-404535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01178 z dne 8. 4. 1999 pod št. vložka
1/31767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399373
Firma: GURMAN RIBIČ & RIBIČ, trgo-

vina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GURMAN RIBIČ &

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

odgovornostjo
Sedež: 1216 Smlednik, Smlednik 45a
Ustanovitelja: Ribič Marijan in Ribič Mo-

nika, oba iz Smlednika, Smlednik 45a, vsto-
pila 8. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ribič Marijan in Ribič Monika, ime-
novana 8 .3. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-404536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01179 z dne 8. 4. 1999 pod št. vložka
1/31766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399381
Firma: ABM ADEMI IN OSTALI, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ABM ADEMI IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Andreaše-

va 9
Ustanovitelja: Ademi Nuriosman, Ljublja-

na, Resljeva cesta 26, in Ademi Muzafer,
Kranj, Zoisova ulica 46, vstopila 9. 3. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ademi Nuriosman in Ademi Muzafer,
imenovana 9. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 4521 Splošna gradbena dela;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-404538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01401 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TIRING, inženiring, d.o.o., Domža-
le, sedež: Mačkovci 56, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/20606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5819296
Firma: TIRING, inženiring, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: TIRING, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Osnovni kapital: 19,105.154 SIT
Ustanovitelji: Humar Staško, Ljubljana,

Ulica bratov Babnik 12, in Šošo Stipe, Dom-
žale, Mačkovci 56, vstopila 7. 12. 1993,
vložila po 7,164.432,75 SIT, ter Kepa Bo-
gomir, Litija, Ježa 2, vstopil 23. 6. 1998,
vložil 4,776.288,50 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 29. 3. 1999: 6022
Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 3. 1999.

Rg-404540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01462 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PANTA RHEI, podjetje za tekoče in
investicijsko vzdrževanje, d.o.o., sedež:
Dolenjska c. 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, naslova usta-
novitelja – zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5291089
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ferfolja Valter, Ljublja-

na-Šmartno, Zavrh 3f, vložil 1,633.800 SIT,
ter Blažko Andrej, Ljubljana, V Murglah 129,
in Zagorc Jožef, Ljubljana, Trubarjeva 30,
vložila po 233.100 SIT – vstopili 2. 10.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ferfolja Valter, imenovan 2. 10.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 3. 1999.

Rg-404554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01251 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa HRANILNOKREDITNA SLUŽBA SI-

CURA, Ljubljana, sedež: Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in odgo-
vornosti s temile podatki:

Matična št.: 5866120
Ustanovitelja: Zadruga Medaljon, z.b.o.,

Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstopila 25. 10.
1995, vložila 47,509.500 SIT, in SI-
CURAINVEST TURIST, finančna korporaci-
ja, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 10, vsto-
pil 28. 1. 1999, vložil 2,500.500 SIT – od-
govornost: ostalo.

Rg-404560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01509 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SRNA, Podjetje za turizem in stori-
tve, d.o.o., Bloška polica 21, Bloška po-
lica, sedež: Bloška polica 21, 1384 Gra-
hovo, pod vložno št. 1/19107/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622760
Firma: SRNA, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Bloška polica
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Helena, Gra-

hovo, Bloška polica 21, vstopila 23. 3.
1992, vložila 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 4521 Splošna gradbena dela; 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;
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; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
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debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 3. 1999.

Rg-404561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01522 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LUCKY, odkup in predelava odpad-
nih surovin, d.o.o., sedež: Hudo 44,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/13126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5511755
Osnovni kapital: 14,008.000 SIT
Ustanoviteljica: Rebrača Gordana, Ra-

domlje, Hudo 44, vstopila 5. 9. 1991, vlo-
žila 14,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 26. 5. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 900 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z dne 10. 3. 1999.

Rg-404563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01841 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA INVESTICIJSKA BAN-
KA, d.d., sedež: Čopova 38, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06654/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5348633
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Petrič Simon, Škofja Loka, Podlub-
nik 161, imenovan 31. 3. 1999.

Rg-404564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02022 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ENERGOMONT, montažno podjet-
je, d.d., Ljubljana, sedež: Zaloška c. 145,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5386756
Skrajšana firma: ENERGOMONT, d.d.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 3110

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7011 Organizacija iz-
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vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, 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 Oglaševanje.

Rg-404566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02709 z dne 26. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa DATA DESIGN – GRCAR &
GRACAR, d.n.o., PE Izola, Malija 3c, se-
dež: Malija 31c, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/21981/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep za Srg
315/99 – spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5721741001
Firma: DATA DESIGN, družba za stori-

tve in proizvodnjo, d.o.o., PE Izola, Mali-
ja 31c

Skrajšana firma: DATA – DESIGN,
d.o.o., PE Izola, Malija 31c.

Rg-404577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00488 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SPECIA, podjetje za zunanjo trgo-
vino, posredništvo in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sede-
ža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5461642
Firma: SPECIA, podjetje za zunanjo

trgovino, posredništvo in zastopanje,
d.o.o., Trebinjska 15, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 15
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 1. 1998.

Rg-404578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02609 z dne 21. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32042/00 vipsalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422260
Firma: ECS BLUESITE, razvoj informa-

cijskih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: ECS BLUESITE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 7, IOC

Trzin
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: EUROCOMPUTER SYS-

TEMS, Informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., Trzin, Motnica 7, IOC Trzin, vložil
273.000 SIT, ECS NET, telekomunikacijski
inženiring, d.o.o., Trzin, Motnica 7, IOC Tr-
zin, vložil 525.000 SIT, ECS TEL, teleko-
munikacijski inženiring, d.o.o., Trzin, Motni-
ca 7, IOC Trzin, vložil 273.000 SIT, Pezdi-
rec Zvonko, Kranj, Kurirska pot 37, vložil
273.000 SIT, Kotnik Aleš, Celje, Na zeleni-
ci 9, vložil 273.000 SIT, in Vidmar Edvin,
Ajdovščina, Vilharjeva 42, vložil 483.000
SIT, vstopili 29. 3. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pezdirec Zvonko in zastopnik Pavlo-
vič Roman, Ljubljana, Reška 37, ki zastopa
družbo kot namestnik direktorja, imenovana
3. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-

korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 6312 Skladiščenje; 6321
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Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, 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; 74400 Oglaševanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-404579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02610 z dne 21. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32043/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422278
Firma: BIRING TAMIZ, izdelovanje no-

tranje opreme in pohištva, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRING TAMIZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tekavec Marjan, Trzin, Mot-

nica 5, vstopil 12. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marolt Metod, Trzin, Rašiške čete
15, imenovan 12. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 3310 Prozvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-404580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02621 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PANAX, izvoz-uvoz, finančne in
borzne storitve, d.o.o., sedež: Stegne 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5653207
Osnovni kapital: 4,126.000 SIT
Ustanoviteljici: Golubovski Blaženka,

Ljubljana, Štihova 20, vstopila 2. 4. 1992,
vložila 3,300.800 SIT, in Mays Renata, Ra-
dovljica, Zgornji otok 5, vstopila 5. 3. 1997,
vložila 825.200 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1999.

Rg-404583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02630 z dne 18. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420216
Firma: ALTUS CONSULTING, podjetje

za svetovanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTUS CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Karlovška ce-

sta 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mikolič Tomaž, Ljubljana,

Karlovška c. 3a, in Paljk Vesna, Kranj, Ka-
liška 19, vstopila 21. 5. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikolič Tomaž, imenovan 21. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1591 Proizvodnja

žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gos-
podinjstev turistom; 55234 Dejavnsot di-
jaških študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega za-
varovanja; 7513 Dejavnost javnih ustanov
za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9252 Dejavnost muzejev, var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Rg-404584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04510 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa J & R FILMETA, družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Jelovško-
va 8, Ljubljana, sedež: Jelovškova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5909198
Firma: J & R FILMETA, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: J & R FILMETA, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 22
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Ocvirk Jože, razrešen 27. 7. 1998;
Ocvirk Rudi, Ljubljana, Preglov trg 5, razre-

šen 27. 7. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1999.

MARIBOR

Rg-401030
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01128 z dne 4. 3.
1999 pod št. vložka 1/01291/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča domačo podruž-
nico s temile podatki:

Matična št.: 5332087004
Firma: AVTO-ŠERBINEK, export-im-

port, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Maribor, Zagrebška 85, Podruž-
nica Agro Šerbinek

Skrajšana Firma: AVTO-ŠERBINEK ex-
port-import, d.o.o., Maribor, Zagrebška
85, Podružnica Agro Šerbinek

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2201 Gornja Kungota, Zgor-

nja Kungota 39
Ustanovitelj: Avto-Šerbinek export-im-

port, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 85, vstop 8. 7. 1998,
odgovornost: ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor Šerbinek Miroslav, Zgornja Kun-
gota 39, imenovan 8. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Šerbi-
nek Olga, Zgornja Kungota 39, imenovana
8. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

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

NOVA GORICA

Rg-402000
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00149 z dne 8. 4.
1999 pri subjektu vpisa PUŠNIK & S., obli-
kovanje in izdelava tekstilij, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Ledine 12, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02555/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5639018
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pušnik Lidija, Nova Gori-

ca, Ledine 12, vstopila 2. 7. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-402005
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00827 z dne 9. 4.
1999 pri subjektu vpisa PROJEKT NOVA
GORICA, Podjetje za inženiring, urbani-
zem in geodezijo, d.d., sedež: Kidričeva
9/a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, ustanovitelja in kapi-
tala, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, nadzorni svet in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št. 5075742
Firma: PROJEKT D.D. NOVA GORICA,

Podjetje za inženiring, geodezijo, urba-
nizem in projektiranje

Skrajšana firma: PROJEKT, d.d., Nova
Gorica

Osnovni kapital: 34,613.798,80 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT NOVA GORICA,

Podjetje za inženiring, urbanizem in geode-
zijo, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, je
izstopil 6. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Beguš Stani-
slav, Zuljan Oton, Šuligoj Dušan in Lipovšek
Ivan, vstopili 6. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
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računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 6. 11. 1998.

Rg-402997
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00264 z dne 6. 5.
1999 pod št. vložka 1/03906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1404598
Firma: VITANEST, Trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bevkov

trg 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kompara Karmen in Kom-

para Primož, oba iz Volčje Drage, Bukovica
4/a, vstopila 20. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kompara Karmen in Kompara Pri-
mož, imenovana 20. 4. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55239 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-

nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-403017
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00295 z dne 14. 5.
1999 pod št. vložka 1/03907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1414909
Firma: MEDIA EST, Gostinstvo-stori-

tve-trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIA EST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Tabor 8/A
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mlečnik Ivan, Dornberk, Ta-

bor 8/A, vstopil 22. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlečnik Ivan, imenovan 22. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1600 Proizvodnja
tobačnih izdelkov; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 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;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, 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-
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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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-

ne s finančnim posredništvom; 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;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Rg-403521
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00392 z dne 2. 6.
1999 pri subjektu vpisa JAAR, Turizem –
export – import, d.o.o., Vogrsko, sedež:
Vogrsko 31, 5239 Volčja Draga, pod
vložno št. 1/02187/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5582229
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela.

Rg-403524
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00389 z dne 3. 6.
1999 pri subjektu vpisa ŠAMPIONKA, d.d.,
Družba za proizvodnjo pralnih in čistil-
nih sredstev ter prehrambenih pro-
izvodov, sedež: Bukovica 47/a, 5292
Renče, pod vložno št. 1/00192/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5066549
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 1593

Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov.

Rg-403530
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00406 z dne 4. 6.
1999 pri subjektu vpisa BREVETA, Urar-
stvo, optika, zlatarstvo, graverstvo, cvet-
ličarstvo, d.o.o., sedež: C. IX. korpusa
86, 5250 Solkan, pod vložno št.
1/03550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št. 5924871
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Škrlj Milena, razrešena 20. 5.
1999; direktor Škrlj Tomaž, Solkan, C. IX.
korpusa 86, imenovan 20. 5. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-403533
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00394 z dne 11. 6.
1999 pod št. vložka 1/03913/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št. 1414984
Firma: T – TEL, Telekomunikacije, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: T – TEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Brunov drevo-

red 13
Osnovni kapital: 3,050.868 SIT
Ustanovitelja: Skrt Tanja in Skrt Drago,

oba iz Tolmina, Gregorčičeva 2, vstopila
18. 5. 1999, vložila po 1,525.434 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Skrt Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Skrt Tanja, imenova-
na 18. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-403534
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00405 z dne 11. 6.
1999 pod št. vložka 1/03914/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št. 1422472
Firma: UPANJE, Mednarodni krščan-

ski literarni in glasbeni servis, d.o.o.
Skrajšana firma: UPANJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Sloven-

ska cesta 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DILWEG MARTINUS COR-

NELIS, Zoetermeer, Jonkerbos 212, vsto-
pil 12. 5. 1999, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brus Peter, Cerkno, Straža 8, ki za-
stopa družbo brez omejitev in prokurist Dil-
weg Martinus Cornelis, Zoetermeer, Jon-
kerbos 212, imenovana 12. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
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mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov.

Rg-403535
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00412 z dne 11. 6.
1999 pri subjektu vpisa MEBLO PO-
HIŠTVO BRANIK, Podjetje za proizvod-
njo pohištva in opreme, d.o.o., Branik
76a, sedež: Branik 76a, 5295 Branik,
pod vložno št. 1/03344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o začet-
ku stečaja, spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5827531
Firma: MEBLO POHIŠTVO BRANIK,

Podjetje za proizvodnjo pohištva in opre-
me, d.o.o., Branik 76a, v stečaju

Skrajšana firma: MEBLO POHIŠTVO
BRANIK, d.o.o., v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Curk Vladimir, razrešen 7. 6. 1999;
stečajni upravitelj Zorn Stojan, Šempeter pri
Gorici, Obmejna cesta 58, imenovan 7. 6.
1999.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka, opr. št. St 10/99 z dne 7. 6.
1999.

Rg-403538
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00379 z dne 15. 6.
1999 pod št. vložka 1/03916/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št. 1414887
Firma: MIALMAR, Trgovina, proizvod-

nja in predelava morskih sadežev, d.o.o.,
Nova Gorica

Skrajšana firma: MIALMAR, d.o.o., No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Bratov
Hvalič 147

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Šinigoj Miloš, Nova Gori-

ca, Gradnikove brigade 27, Šinigoj Zden-
ka, Nova Gorica, Bratov Hvalič 147, Bru-
mec Jožef, Domžale, Kamniška cesta 11 in
Brumec Aleš, Mengeš, Testenova ulica 55,
Loka pri Mengšu, vstopili 15. 2. 1999, vlo-
žili po 525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šinigoj Miloš, imenovan 15. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1542 Proizvod-
nja rafiniranega olja in maščob; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-

snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7482 Pakiranje.

Rg-403547
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00396 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa PIPISTREL, Pod-
jetje za alternativno letalstvo, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Goriška 50, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, kapitala in družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo zastopnika
in novo družbeno pogodbo s temile po-
datki:

Matična št. 5672767
Sedež: 5270 Ajdovščina, Štrancar-

jeva 11
Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelja: Boscarol Ivan, Ajdovšči-

na, Štrancarjeva 11, vstopil 30. 9. 1992,
vložil 1,657.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lorbek Vida, izstopila 27. 10.
1997; Boscarol Nastasja, Ajdovščina,
Štrancarjeva 11, vstopila 28. 10. 1998,
vložila 552.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lorbek Vida, razrešena 27. 10.
1997; direktor Boscarol Ivan, imenovan
10. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2511 Proizvodnja plaš-

čev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 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; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, 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; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 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
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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
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skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6421 Fi-
nančni zakup (leasing); 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7011 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-403546
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00897 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa Obrtno gradbe-
no podjetje Kanal ob Soči, p.o., sedež:
Gradnikova 21, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/00098/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št. 5067375
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

direktorica Zimic Milica, Kanal, Gradniko-
va 12, imenovana 7. 9. 1998, zastopa
podjetje brez omejitev.

Rg-403548
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00300 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa PETICA PLUS,
Agencija za zabavo in prosti čas, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Industrijska 4,
Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01180/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št. 5410185
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sosič Igor, razrešen 22. 4. 1999;
direktor Mimovič Ranko, Postojna, Cesta v
Staro vas 5, imenovan 22. 4. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-403554
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00414 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa MARECOM, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Pre-
lovčeva 6, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
osnovnega vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št. 5312060
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Marko, Ljubljana, Ka-

juhova 28, vstopil 26. 12. 1989, vložil
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 5. 1999.

Rg-403560
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00424 z dne 24. 6.
1999 pri subjektu vpisa BENO, Zasebno
podjetje za gradbeništvo in trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Volčja Draga,
sedež: Volčja Draga 17, 5293 Volčja
Draga, pod vložno št. 1/00723/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5332826
Firma: BENO, Gradbeništvo in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: BENO, d.o.o.
Sedež: 5293 Volčja Draga, Volčja

Draga 17C
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-403562
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00436 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa SKAPIN, Elektro-
tehnično podjetje, d.o.o., Vipava, sedež:
Beblerjeva 19, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/00544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5404517
Sedež:  5271  Vipava,  Vojana  Re-

harja 1
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Skapin Peter, Vipava, Na

Produ 12, vstopil 26. 12. 1989, vložil
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Skapin Silvana, imenovana 24. 5.
1999 in direktor Skapin Peter, ki od 24. 5.
1999 zastopa družbo brez omejitev, oba iz
Vipave, Na Produ 12.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
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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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403565
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00391 z dne 15. 6. 1999
pod št. vložka 1/03917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1422464
Firma: MA-KO, Računalniški sistemi,

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

govornostjo
Sedež:  5270  Ajdovščina,  Tovar-

niška 2B
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Šušmelj Marko, Renče,

Renški Podkraj, in Mrevlje Edvin, Dobrav-
lje, Potoče 51, vstopila 5. 5. 1999, vložila
po 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušmelj Marko, imenovan 5. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in telefizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 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; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-405114
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00387 z dne 1. 7. 1999
pri subjektu vpisa ECOOP, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ledine 169, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03149/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5775132
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bevkov trg

št. 6.

Rg-405115
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00340 z dne 1. 7.
1999 pri subjektu vpisa ŠKRLJ, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, Vrh-
polje 1, Vipava, sedež: Vrhpolje 1, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/02061/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5559839
Firma: ŠKRLJ, Kovinska oprema,

d.o.o.
Skrajšana firma: ŠKRLJ, d.o.o.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Škrlj Alojz, razrešen 17. 3. 1999;
Škrlj Marko, Vipava, Vrhpolje 1, razrešen
17. 3. 1999 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki podpisuje, zastopa in pred-
stavlja družbo ter sklepa vse pogodbe, ra-
zen tistih, ki se nanašajo na odtujitev nepre-
mičnin, ter zastopnik Škrlj Tomaž, Vipava,
Vrhpolje 1, ki od 17. 3. 1999 kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 1. 7. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-

dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 4521 Splošna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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;
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-
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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.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami, 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.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.

Rg-405116
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00442 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa ENOTEKS, Trgo-
vina in zastopstva, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Tolminskih puntarejv 12, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo os-
novnih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5774616
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Makarovič Igor, Šempas,

Šempas 33A, in Mavrič Cvetan, Dobrovo,
Medana 31, vstopila 20. 5. 1993, vložila
po 15,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo 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 popravilo motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;

5274 Druga popravila, d.n.; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n., 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-405117
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00441 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa SICURA, Storitve,
varstvo pri delu, gradbene storitve, trgo-
vina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bazo-
viška 1, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02057/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, in sedeža,
družbenika in poslovnega deleža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5561051
Firma: SICURA, Storitve in trgovina,

d.o.o., Nova Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta 15.

septembra 4
Ustanovitelji: Goljevšček Vojko, izstopil

1. 6. 1999; Šuler Martin Lovrenc, Nova Go-
rica, Iztokova 15, vstopil 12. 12. 1991, ter
Goljevšček Aljana, Dobrovo, Zali breg 10/B,
Gulič Jožef, Nova Gorica, Pri hrastu 14, in
Spačal Darjo, Kostanjevica na Krasu 95,
vstopili 1. 6. 1999, vložili po 381.150 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Goljevšček Aljana, imenovana
1. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev,
in Goljevšček Vojko, razrešen 1. 6. 1999
kot direktor in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja
drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
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lovske storitve; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-405118
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00438 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa BENEFIT STEP,
Trgovina in storitve, d.o.o., sedež: MMP
Vrtojba, Objekt C1, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/03831/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov s
temile podatki:

Matična št.: 1306626
Osnovni kapital: 8,572.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Nikolaj, Šempe-

ter pri Gorici, Ivana Suliča 10a, vložil
6,000.400 SIT, in Malobabić Boris, Karlo-
vac, Naselje Marka Marulića 002, vložil
2,571.600 SIT, vstopila 1. 6. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-405119
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00428 z dne 2. 7.

1999 pri subjektu vpisa LOVEX, Eport, im-
port, trgovina, d.o.., Kojsko, sedež: Sne-
žatno 27, 5211 Kojsko, pod vložno št.
1/02524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5635381
Firma: LOVEX, Export - import, trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: LOVEX, d.o.o.
Sedež: 5250 Solkan, IX. korpusa 89
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 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; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in 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 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-405120
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00474 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa KOMEL, Proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: IX. korpus 61, 5250 Solkan, pod
vložno št. 1/01150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5413451
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Komel Ana, razrešena 30. 9.
1997; dirketor Vižin Slavko, Nova Gorica,
Ajševica 23, imenovan 1. 10. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
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obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki.

Rg-405121
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00425 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa TAXA, Podjetje za
davčno svetovanje in računovodske sto-
ritve, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Prešer-
nova 15, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo osnovnih vložkov, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5357047
Osnovni kapital: 7,723.987 SIT
Ustanovitelja: Premrl Valentina in Premrl

Mitja, oba iz Ajdovščine, Vilharjeva 57, vstopi-
la 9. 4. 1990, vložila po 3,861.993,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarajta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Premrl Valentina, imenovana 7. 6.
1999, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
6110 Pomorski promet; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Družbena pogodba z dne 7. 6. 1999.

Rg-405122
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00422 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa Gimnazija Jurija
Vege, Idrija, sedež: Študentovska 16,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00140/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085969
Skrajšana firma: GJV Idrija
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Cvelbar Milan, razrešen 4. 6. 1999;
direktorica Kleindienst Lidija, Idrija, Grilče-
va 30, imenovana 4. 6. 1999 kot v.d. direk-
torice zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2211 Izda-
janje knjig, 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-

nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 92521
Dejavnost muzejev.

Sklep o ustanovitvi z dne 4. 6. 1999.

Rg-405123
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00421 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa G A X, Trgovina in
trgovinske storitve, d.o.o., sedež: Vipav-
ska cesta 13, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03567/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnih vložkov, spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5931045
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šinigoj Albert, Dornberk,

Šinigojska 5, in Pelicon Goran, Dornberk,
Gregorčičeva 23, vstopila 22. 1. 1996, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pelicon Goran, ki od 28. 5. 1999
zastopa družbo brez omejitev, in Šinigoj Al-
bert, razrešen 28. 5. 1999kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Rg-405124
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00416 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa H & D, Turizem in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Prešer-
nova 4, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 1338382
Osnovni kapital: 78,171.899 SIT
Ustanovitelj: Avalon Casino Develop-

ment, C.V., Hoofdorp, Tuinweg 6-10, vsto-
pil 30. 9. 1998, vložil 78,171.899 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-405126
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00432 z dne 5. 7.
1999 pri subjektu vpisa FAGANEL & CO.,
založništvo, trgovina in marketing,
d.n.o., Nova Gorica, Borisa Kalina 81,
sedež: Borisa Kalina 81, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5856353
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 1910

Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 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-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
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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 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.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje 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; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-

jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videoflimov; 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.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-405127
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00398 z dne 5. 7.
1999 pri subjektu vpisa CEM-TIR, Medna-
rodni transport, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, sedež: MMP Vrtojba E1, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/03510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5906717
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod št. 1, Vrtojba
Ustanovitelj: Corniali Elizabeta, izstopila

24. 2. 1999; Corniali Silvan, Nova Gorica,
Kostanjeviška 20, Pristava, vstopil 24. 2.
1999, vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 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; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-405129
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00450 z dne 5. 7.
1999 pri subjektu vpisa SANI TRUŠ-
NOVEC & PARTNER, Trgovske storitve,
d.n.o., Slap ob Idrijci, sedež: Slap ob
Idrijci št. 36, 5283 Slap ob Idrijci, pod
vložno št. 1/03699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1197312
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska 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-
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karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu.

Rg-405130
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00476 z dne 6. 7.
1999 pri subjektu vpisa LESNA INDUSTRI-
JA IDRIJA, d.o.o., sedež: Spodnja Idrija,
5281 Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5002079
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kenk Jože, razrešen 1. 6. 1999; di-
rektor Mozetič Dragan, Nova Gorica, Sonč-
na ulica 5, imenovan 1. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-405131
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00480 z dne 6. 7.
1999 pri subjektu vpisa TRGO-EX, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
Goriška cesta 51, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01199/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5413524
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 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 inštalcije 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,
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe.

Rg-405137
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00511 z dne 8. 7.
1999 pri subjektu vpisa KONFEKCIJA ELE-
GANCE, d.o.o., Ajdovščina, sedež: IV.
Prekomorske br. 61, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/01799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o začet-
ku stečaja, spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5511895
Firma: KONFEKCIJA ELEGANCE,

d.o.o., Ajdovščina, v stečaju
Skrajšana firma: ELEGANCE, d.o.o., Aj-

dovščina, v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferjančič Alojz, razrešen 7. 7.
1999; stečajni upravitelj Taljat Dušan, Tol-

min, Tumov drevored 1, imenovan 7. 7.
1999.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka št. St 13/99 z dne 7. 7. 1999.

Rg-405138
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00459 z dne 9. 7.
1999 pri subjektu vpisa KOMET, Podjetje
za prodajo na debelo, zastopanje in
opravljanje ostalih komercialnih poslov,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ledine 161,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00289/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5291232
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 5. 1999.

Rg-405139
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00318 z dne 2. 7. 1999
pri subjektu vpisa KNJIŽNJICA CIRILA KO-
SMAČA TOLMIN, p.o., sedež: Tumov dre-
vored 6, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom, spremembo
firme, skrajšano firmo, spremembo ustanovi-
teljice, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052980
Firma: KNJIŽNJICA CIRILA KOSMAČA

TOLMIN
Skrajšana firma: Knjižnjica Tolmin
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Skupščina občine Tol-

min, izstopila 2. 2. 1999; Občina Tolmin,
Tolmin, Padlih borcev 1B, vstopila 2. 2.
1999; Občina Kobarid, Kobarid, Trg svo-
bode 2, vstopila 24. 11. 1998, in Občina
Bovec, Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, vsto-
pila 19. 11. 1998, odgovornost: odgovar-
jajo do določene višine.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71402 Dejavnost videotek; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Odlok z dne 2. 2. 1999.

Rg-405139a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00515 z dne 9. 7.
1999 pri subjektu vpisa KNJIŽNJICA CIRI-
LA KOSMAČA TOLMIN, sedež: Tumov
drevored 6, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa št. Srg 318/99 z
dne 2. 7. 1999 z vpisom pravilne firme s
temile podatki:

Matična št.: 5052980

Firma: KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA
TOLMIN

Skrajšana firma: Knjižnica Tolmin.

Rg-405140
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00477 z dne 9. 7.
1999 pod vložno št. 1/03924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1429540
Firma: DIATMANT, Poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 59
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tramšek Milan, vložil

1,071.000 SIT in Tramšek Andreja, vložila
1,029.000 SIT, oba iz Nove Gorice, Grad-
nikove brigade 59, vstopila 15. 6. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tramšek Milan, imenovan 15. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti,  povezane  s  podatkovnimi
bazami;  7260  Druge  računalniške  dejav-
nosti;  7414  Podjetniško  in  poslovno
svetovanje;  7415  Upravljanje  s  holding
družbami;  74843  Druge  poslovne  dejav-
nosti,  d.n.;  9305  Druge  storitvene  de-
javnosti.

Rg-405141
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00443 z dne 12. 7. 1999
pri subjektu vpisa PRIMORJE, d.d., družba
za gradbeništvo, inženiring in druge po-
slovne storitve, sedež: Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00115/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5075840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bratuž Vladimir Leonard, Slap ob Idrij-
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ci, Slap ob Idrijci št. 9, imenovan 14. 6.
1999.

Rg-405143
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00479 z dne 12. 7.
1999 pri subjektu vpisa GOPLAT, Pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Ul. Goriške fronte 46, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/01596/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5478561
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Blažica Boris, Šempeter pri Gorici,
Franca Baliča št. 32, imenovan 15. 6.
1999, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-405145
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00500 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa LIMO, d.o.o., Tr-
govina in gostinstvo Kobarid, sedež: Mu-
čeniška 5c, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/00371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5295386
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili.

Rg-405146
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00463 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa JAVNI VZGOJ-
NOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD, Center za
izobraževanje in usposabljanje, Tolmin,
p.o., sedež: Rutarjeva 18, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/00109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5055873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kenda Maja, razrešena 21. 6.
1999; zastopnica Hrast Danica, Beginj,
Podbela 19, imenovana 21. 6. 1999, kot
v.d. ravnatelja zastopa zavod brez omejitev.

Rg-405148
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00467 z dne 13. 7.
1999 pod vložno št. 1/03925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1429434
Firma: DE-AL ŽORŽ & CO, d.n.o., ob-

delava lesa, Dornberk
Skrajšana firma: DE-AL ŽORŽ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Gradišče nad

Prvačino 5c
Ustanovitelja: Žorž Aleksander in Žorž

Dejan, oba iz Renč, Gradišče nad Prvačino
5c, vstopila 5. 5. 1999, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-

gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6420 Teleko-
munikacije; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-405149
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00519 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZARTIC, Podjetje
za zastopanje in posredovanje zavaro-
vanj, d.o.o., Zalošče, sedež: Zalošče
10a, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/02564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5639123
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-

mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-405151
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00507 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa FI, Finančni inže-
niring, d.o.o., sedež: Lapajnetova 9,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/02170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena družbenikov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5569974
Ustanovitelja: FOND, Finančna družba,

d.d., Idrija, Vojkova 10, vstopil 19. 2. 1992,
vložil 43,824.820,18 SIT, in Luša Nataša,
Idrija, Gregorčičeva 41, vstopila 28. 10.
1994, vložila 4, 173.788,12 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Petrič Stojan, Spodnja
Idrija, Mokraška vas 6, imenovan 5. 7.
1999, zastopa družbo kot predsednik vod-
stva koncerna in predsednik uprave.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 7. 1999.

Rg-405154
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00520 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa VIAGO, Go-
stinstvo-turizem-storitve, d.o.o., sedež:
Štrancarjeva 4, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/03884/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1358979
Sedež: 5220 Tolmin, Mestni trg 3.

Rg-405155
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00458 z dne 14. 7. 1999
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA NOVA
GORICA, sedež: Cankarjeva 8, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086205
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vi-

žintin Vodopivec Vlasta, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 12 A, razrešena 22. 6. 1999
kot zastopnica in imenovana 23. 6. 1999 za
ravnateljico, ki zastopa šolo brez omejitev.

Rg-405157
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00528 z dne 14. 7. 1999
pri subjektu vpisa FLUKS IN DECIBEL, Elek-
troakustika, videotehnika, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Vezna pot 5, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01368/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5877571
Osnovni kapital: 5,579.000 SIT
Ustanovitelja: Brumat Miran, Solkan,

Vezna pot 5, vložil 5,021.100 SIT, in Sta-
bile Nevio, Monfalcone, Via della Rotonda
8, vstopila 9. 12. 1994, vložil 557.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-405158
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00522 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa AIDI, Podjetje za
trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
sedež: Ulica 25. junija št. 22, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/02967/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenice in spremembo poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5743630
Ustanovitelj:  Kristančič  Darinka,  izsto-

pila  30. 6. 1999;  Silič  Ivo,  Tolmin,
Zatolmin  64/d,  vstopil  24. 3. 1993,  vlo-

žil 9,565.019,71 SIT,  odgovornost:  ne
odgovarja.

Rg-405161
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00455 z dne 16. 7.
1999 pri subjektu vpisa GRADBENIK TOL-
MIN, Podjetje za opravljanje gradbene
dejavnosti, d.o.o., Tolmin, sedež: Polju-
binj 89/h, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop in vstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5456550
Ustanovitelji: Bajt Vilma, Berginc Alojz Ed-

vard, Berginc Klavdij, Mlekuž Darinka, Ši-
mac Andrej in Kravanja Franc, izstopili 15. 4.
1999; Lovše Anton, Kobarid, Robič 8, vložil
8,664.976 SIT; in Stergar Igor, Kobarid, Vo-
laričeva 9, vložil 5,688.736 SIT, izstopila in
ponovno vstopila 24. 10. 1999, ter Baloh
Vladimir, Breginj, Borjana 103, vložil
635.680 SIT; Brezovnik Janez, Tolmin, Bru-
nov drevored 1, vložil 526.080 SIT; Benčik
Ivan, Tolmin, Gregorčičeva 18 A, vložil
942.560 SIT; Bric Branko, Breginj, Breginj
64, vložil 537.040 SIT; Colja Damjan, Bo-
vec, Kot 13, vložil 526.080 SIT; Cimprič
Marijan, Tolmin, Volče 54/C, vložil 613.760
SIT; Črnilogar Peter, Dobrovo, Medana 58,
vložil 961.192 SIT; Černilogar Marija, Koba-
rid, Idrsko 34, vložila 526.080 SIT; Čebokli
Rajmund, Breginj, Sedlo 32, vložil
1,070.792 SIT; Grosar Milan, Kobarid, Drež-
nica 50, vložil 602.800 SIT; Ivančič Lavra,
Tolmin, Bevkova 40, vložila 1,037.912 SIT;
Grosar Marjan, Tolmin, Zalog 8, vložil
558.960 SIT; Ivančič Ferdinand, Kobarid,
Kamno 63 A, vložil 646.640 SIT; Krmelj Sto-
jan, Most na Soči, Bača pri Modreju 15,
vložil 602.800 SIT; Kutin Gina, Srpenica,
Žaga 12, vložila 526.080 SIT; Kenda Ciril,
Tolmin, Prekomorskih brigad 4, vložil
558.960 SIT; Kragelj Marjan, Tolmin, Čiginj
32, vložil 602.800 SIT; Kavs Zorislava, Sr-
penica, Žaga 112, vložila 526.080 SIT; La-
harnar Ladislav, Slap ob Idrijci, Pečine 46/A,
vložil 613.760 SIT; Levpušček Božidar, Most
na Soči, Kanalski Lom 24, vložil 602.800
SIT; Muškinja Božo, Tolmin, Kosovelova 6,
vložil 602.800 SIT; Miklavčič Dimitrij, Tol-
min, Na hribih 15, vložil 635.680 SIT; Niko-
lič Momir, Tolmin, Prekomorskih brigad 7,
vložil 526.080 SIT; Rutar Dragica, Tolmin,
Grajska 4, vložila 537.040 SIT; Rot Jožef,
Srpenica, Žaga 111, vložil 580.880 SIT; Re-
beršek Jožef, Kobarid, Smast 37, vložil
668.560 SIT; Rutar Rajko, Tolmin, Gregor-
čičeva 8, vložil 328.800 SIT; Rosič Joško,
Breginj, Breginj 155, vložil 537.040 SIT;
Štrukelj Slavica, Tolmin, Soška 21, vložila
613.760 SIT; Terpin Adrijan, Kobarid, Po-
toki 6A, vložil 602.800 SIT; Vulč Vladimir,
Bovec, Čezsoča 35 A, vložil 865.840 SIT;
Žganec Ivan, Tolmin, Prekomorskih brigad
10, vložil 931.600 SIT; Žuber Valentin, Ko-
barid, Kred 3, vložil 602.800 SIT; Colnarič
Miran, Most na Soči, Modrejce 8, vložil
98.640 SIT, in Lavrenčič Marko, Kobarid,
Kred 62, vložil 435.112 SIT, vstopili 15. 4.
1999 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-405164
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00535 z dne 27. 7.

1999 pri subjektu vpisa GOSPODARSKO
INTERESNO ZDRUŽENJE, Mednarodni
mejni prehod Vrtojba, sedež: Vrtojba,
Mednarodni prehod 2a, 5290 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/00117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5159113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavletič Karlo, razrešen 30. 6. 1999,
direktor Volk Dušan, Nova Gorica, Ul. 25.
maja 61, Rožna dolina, imenovan 1. 7.
1999, zastopa združenje brez omejitev.

Rg-405167
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00556 z dne 30. 7.
1999 pod vložno št. 1/03927/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 1451090
Firma: AMBROŽELJ IN SUSIČ, d.n.o.,

picerija in okrepčevalnica
Skrajšana firma: AMBROŽELJ IN SU-

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

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Liskur 29,

Rožna dolina
Ustanovitelja: Ambroželj Iris, Nova Gori-

ca, XXX. divizije 5A, in Susič Zvonko, Nova
Gorica, Liskur 29, Rožna dolina, vstopila
22. 7. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

NOVO MESTO

Rg-407862
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00885 z dne 25. 10.
1999 pri subjektu vpisa Dijaški dom Črno-
melj, Ul. Otona Zupančiča 7, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/00029/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5049636
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:

55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja, 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 80103 Dejavnost zavodov za izo-
braževanje otrok z motnjami v razvoju;
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvi-
jo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-6/99-0202024 Ob-16475
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vza-

mejo Pravila sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije – Osnovna
šola dr. Franja Žgeča, Dornava.

Naziv pravil: Pravila sindikata zavoda –
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava,
Dornava 136 A, 2252 Dornava.

Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije – Osnovna šola
dr. Franja Žgeča, Dornava.

Sedež sindikata: Dornava 136 A, 2252
Dornava.

Kratica sindikata: OO SVIZ OŠ Dornava.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,

se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te od-
ločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 88.

Matična številka sindikata vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije – Osnovna šo-
la dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava, je
1369822.

O stroških postopka bo Upravna enota Ptuj
odločila tedaj, ko bodo le-ti v celoti znani.

Št. 028-5/99-2 Ob-16479
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vza-

mejo Pravila osnovne organizacije sindi-
kata ZSSS EUREST, d.o.o., Ljubljana,
Obrat Perutnina Ptuj.

Naziv pravil: Pravila osnovne organizaci-
je ZSSS EUREST, d.o.o., Ljubljana, Obrat
Perutnina Ptuj, Zagrebška cesta 37.

Ime sindikata: Sindikat ZSSS EUREST,
d.o.o., Ljubljana, Obrat Perutnina Ptuj, Za-
grebška cesta 37, Ptuj.

Sedež sindikata: Dunajska 22, Ljublja-
na, Obrat Perutnina Ptuj, Zagrebška c.
37, Ptuj.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te od-
ločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 87.

Matična številka sindikata ZSSS EUR-
EST, d.o.o., Ljubljana, Obrat Perutnina Ptuj,
Zagrebška c. 37, je 1369784.

O stroških postopka bo Upravna enota Ptuj
odločila tedaj, ko bodo le-ti v celoti znani.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 138/94 OD-407615
Kocjančič Štefan, po poklicu kmet, iz

Kozlovičev št. 12, Marezige, je dne 16. 2.
1994 umrl in je zapustil oporoko.

Do dediščine ima pravico Kocjančič Ed-
vin, zap. sin.

Ker sodišču ni znano njegovo prebiva-
lišče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
tega oklica.

Dediču je postavljena za skrbnico Cvet-
ka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 10. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

III P 444/97 SR-408056
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi določila prvega odstavka in 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena zakona o pravd-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99) toženi
stranki Malek Edvardu v pravdni zadevi III P
444/97, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine postavilo začasnega zastopnika Ober-
snel Tomislava, odvetnika iz Maribora, Ul.
heroja Bračiča 22. Postavljeni zastopnik bo
zastopal toženo stranko v postopku, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 1999

Amortizacije

N 138/99 AM-408036
Na predlog Jožeta Sojer, Litijska 74, Ljub-

ljana, se uvaja amortizacija 123 delnic razreda
B Lek Ljubljana naslednjih serijskih številk in v
apoenih: BS012097: 100 DEM, BS012098:
100 DEM, BS012099: 100 DEM,
BP055051: 500 DEM, BP055056: 500
DEM, BP057331: 500 DEM, BP057336:
500 DEM, BP057341: 500 DEM,
BP057346: 500 DEM, BP066961: 500
DEM, BP066966: 500 DEM, BP066971:
500 DEM, BP066976: 500 DEM,
BP066981: 500 DEM, BP066986: 500
DEM, BP066991: 500 DEM, BP066996:
500 DEM, BP067001: 500 DEM,
BP067006: 500 DEM, BT023001: 1000
DEM, BT023011: 1000 DEM, BT027771:
1000 DEM, BT027781: 1000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 10. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 210/93 S-16298
Stečajni postopek nad dolžnikom AGIS

TOS, Tovarna orodij in strojev, d.o.o.,
Rajšpova 13, Ptuj – v stečaju, se v skladu
s prvim odstavkom 149. člena zakona o pri-

silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
SFRJ, št. 84/89) zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 11. 1999

St 22/99 S-16299
To sodišče je dne 23. 11. 1999 izdalo

sklep opr. št. St 22/99, da se začne stečaj-
ni postopek zoper Diskont G Ohojak &
Co., Trgovsko podjetje, d.n.o., Industrij-
ska cona Bovec 1, matična št. 5417309,
št. dejavnosti 52.110.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tol-
mina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. 2. 2000 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 23. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 11. 1999

St 66/99-8 S-16300
To sodišče je dne 22. 11. 1999 s

sklepom opr. št. St 66/99 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Business Center
Hoedl Trgovina, d.o.o., Zgornja Kungo-
ta, Zgornja Kungota 38.

Odslej firma glasi Business Center Hoedl
Trgovina, d.o.o., Zgornja Kungota – v ste-
čaju, Zgornja Kungota 38.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ekonomist, stan. Štanteto-
va 4, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 2.
2000 ob 10. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 22. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 1999

St 52/99 S-16301
To sodišče je s sklepom opr. št. St

52/99-8 z dne 18. 11. 1999 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Virant & Co.,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Škofljica, Srednjeveška 69,
Lavrica, matična št. 5721881, šifra dejav-
nosti 07022, ter hkrati odločilo, da se ta
postopek takoj zaključi in da se dolžnik po
pravnomočnosti sklepa o zaključku postop-
ka izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1999

St 1/99 S-16302
To sodišče je s sklepom St 1/99 z dne

22. 11. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elektrostroj, Podjetje za pro-
izvodnjo, servisiranje in prodajo elek-
tro-strojnih naprav, d.o.o., Zagorje ob
Savi, Grajska 1, matična številka
5451906, šifra dejavnosti 011710.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 2. 2000 ob 10. uri, soba 359 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1999

St 11/99 S-16303
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 11/99 sklep z dne 22. 11. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom MONTEH, proizvodnja, montaža,
servis, inženiring, promet, trgovina, go-
stinstvo, turizem in zunanja trgovina,
d.o.o., Celje, Kidričeva 3, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: MONTEH,
proizvodnja, montaža, servis, inženiring,
promet, trgovina, gostinstvo, turizem in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Celje, Kidričeva 3,
Celje – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ter-
novšek Brane, Jurčičeva 5, 3320 Velenje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-

niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 9.
februarja 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 22. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 1999

St 10/99 S-16304
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 10/99 sklep z dne 22. 11. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Gradbinec, Gradbeništvo, obrt, in-
stalacije, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdra-
viliški trg 13, Rogaška Slatina.

Odslej se firma dolžnika glasi: Gradbi-
nec, Gradbeništvo, obrt, instalacije, d.o.o.,
Rogaška slatina, Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, univ. dipl. prof., Hme-
ljarska 11, Prebold.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 9.
februarja 2000 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 22. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 1999

St 62/99 S-16305
To sodišče je s sklepom St 62/99 dne

22. 11. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom INFORM, podjetje za knjigo-
vodske in organizacijske storitve, d.o.o.,
Kamnik, Ljubljanska 45, matična številka:
5428483, šifra dejavnosti: 11090, ter nato
z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1999

St 21/96 S-16377
To sodišče je v stečajnem postopku nad

Unicornis, d.o.o., Ljubljana, Celovška c.
127 – v stečaju, s sklepom St 21/96 z
dne 3. 11. 1999 razrešilo stečajnega upra-
vitelja Igorja Blejca iz Ljubljane; s sklepom
St 21/96 z dne 23. 11. 1999 pa je postavi-
lo za novega stečajnega upravitelja Grega
Ermana iz Ljubljane.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 1999

St 37/99-44 S-16378
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Baumueller Strojna,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Maribor, Linhartova 11, za
dne 11. 1. 2000 ob 10.30, v sobi št. 330
naslovnega sodišča.

Upniki si bodo lahko od 20. 12. 2000
ogledali predloženi načrt finančne reorga-
nizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru,
in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15.
ure, ter v petek od 9. do 12. ure, v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 1999

St 15/99 S-16379
To sodišče je dne 22. 11. 1999 s

sklepom opr. št. St 15/99 začelo stečajni
postopek zoper samostojnega podjetnika
Ivana Slokarja, s firmo IS Izdelava stro-
jev Ivan Slokar, s.p., Maribor, Radvanj-
ska c. 103. Odslej firma glasi: IS Izdelava
strojev Ivan Slokar, s.p. – v stečaju, Mari-
bor, Radvanjska c. 103.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 2.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 22. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 1999

St 10/99-12 S-16494
Z dnem 26. 11. 1999 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Trgo-
promet – Avtoprevozništvo Zver Jožef,
s.p., Kolodvorska ul. 28, Lendava.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka ste-
čajnega postopka v Uradnem listu RS. Vsa-
ki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delav-
cev iz II. odstavka 160. člena zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 3. 2000 ob 12. uri pri tem so-
dišču, v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 26. 11. 1999 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 1999

St 14/99 S-16647
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom DONIT LAMINATI, d.o.o.,
Medvode za dne 22. 12. 1999 ob 12. uri v
sobi 368 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 361/99-11 IZ-407537
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 361/99 z dne 23. 6. 1999, je
bil poslovni prostor št. 1, v izmeri 53,60 m2,
ki se nahaja v objektu Ziherlova 38 v Ljublja-
ni, desni vhod, ki je last dolžnika Maya stu-
dio, d.o.o., Hladnikova 24, Ljubljana, z
dnem 20. 7. 1999 zarubljen v korist upnika
Hypo – Leasing, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 103, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 140.000 CHF v tolarski pro-
tivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 590/99-10 IZ-407567
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 590/99 z dne 6. 7. 1999, je
bil idealnega deleža 4/6 dvosobnega sta-
novanja št. 47, v VIII. nadstropju stanovanj-
skega bloka v Ljubljani, Celovška c. 99c, ki
je last dolžnika Žitnik Ema, Celovška c. 99c,
Ljubljana, z dnem 6. 9. 1999 zarubljen v
korist upnika Jeglič Majda, Rutarjeva ul. 11,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

RIZ 86/99 IZ-407587
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 86/99 z dne 17. 3.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnice Banka
Celje, d.d., Vodnikova ul. 2, Celje, ki jo
zastopa odv. Andrej Marzidovšek iz Žalca,
proti dolžniku in zastavniku Vdovič Božidar-
ju, stan. Gradiška 172, Pesnica pri Maribo-
ru, zaradi zavarovanja denarne terjatve v vi-
šini 10,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno
dne 22. 4. 1999 trisobno stanovanje št. 23,
v skupni izmeri 66,10 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo
št. 23 v velikosti 1,82 m2 ter garažno mesto
št. 22 v kletni etaži poslovno stanovanjske-
ga objekta Betnavska c. 11-13 v Mariboru,
ki stoji na parc. št. 1122, 1123 k.o. Tabor,
ki je v izklj. lasti zastavnika Vdovič Božidarja

do celote, na podlagi prodajne pogodbe za
nakup stanovanja št. 23 z dne 14. 10.
1998, ki je bila overjena pri notarju Stani-
slavu Bohincu iz Maribora, dne 8. 12. 1998
pod št. OV 6816/98 in prodajne pogodbe
za nakup garažnega mesta št. 22 z dne
25. 11. 1998, overjene pri notarju Stanisla-
vu Bohincu iz Maribora, dne 28. 12. 1998
pod št. OV 7212/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 1999

II R 106/99 IZ-407591
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 106/99 z dne 18. 5.
1999, je bilo stanovanje št. 13, v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Kranju, Gub-
čeva ulica 7, stoječega na parc. št. 160/2
k.o. Huje, v skupni izmeri 88,50 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi, zastavni dolžnik
Ivan Čarman, Drolčevo naselje 24, Kranj,
pa ga je pridobil na podlagi menjalne po-
godbe, ki jo je dne 25. 11. 1993 sklenil z
Arijano-Emiro Selimović, Janeza Bobnarja
10, Cerklje, zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po pogodbi o kreditnem po-
slu s tujino, povezanim z odstopom kreditne
terjatve v izterjavo ob hkratni zastavitvi ne-
premičnine, št. 570, z dne 23. 3. 1999, v
višini 140.000 CHF v tolarski protivrednosti
po podjetniškem prodajnem tečaju N-LB na
dan plačila s pripadki, v korist upnika Hypo
Leasing, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 6. 1999

II R 675/99-10 IZ-407624
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 675/99 z dne 2. 8. 1999, je
bilo stanovanje št. 702 v 7. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Brilejeva 15 v
Ljubljani, ki je last dolžnice Dodič Nadje,
Gorazdova 17, Ljubljana, z dnem 11. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Avtotehna
Vis, d.o.o., Celovška 228, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,940.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999

R 117/99 IZ-407637
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni

zadevi upnika Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, d.o.o., Šeškova 9B, Ribnica, zoper
dolžnika Jožeta Turka in Jožico Turk, oba
Stari Log 11, Stara Cerkev, v postopku za-
varovanja denarne terjatve, na podlagi
sklepa opr. št. R 117/99-9 z dne 30. 6.
1999, opravilo dne 26. 10. 1999 rubež ne-
premičnine dolžnika, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer stanovanja v stanovanj-
ski hiši Stari Log 11, to je stanovanje št. 11,
ki obsega 72,79 m2, to je kuhinjo v izmeri
21,38 m2, sobo v izmeri 14,19 m2, sobo v
izmeri 8,81 m2, hodnik v izmeri 3,43 m2,
kopalnico v izmeri 4,29 m2, balkon oziroma
teraso v izmeri 6,50 m2 in druge prostore v
izmeri 14,19 m2, pri čemer stanovanjska
stavba, v kateri je stanovanje, stoji na par-
celi št. 95, pripisani pri vl. št. 1 k.o. Stari
Log.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 10. 1999

R 65/99 IZ-408051
Okrajno sodišče v Postojni v izvršilni

zadevi za zavarovanje denarne terjatve
4,000.000 SIT upnika Banke Koper, d.d.,
Koper, proti dolžniku Fitting, d.o.o., Tr-
žaška 34a, Postojna in poroku in zastav-
nem dolžniku Janezu Škrlju iz Loža, Pod
zidom 21, na podlagi sporazumnega pred-
loga, sklenjenega dne 30. 8. 1999 pred
notarjem Darkom Jeršetonom iz Postojne,
št.  SV 374/99  in  sklepa  tega  sodišča
opr.  št.  R 65/99  z  dne  7.  10.  1999
objavlja:

– rubežni zapisnik, sestavljen dne 15. 9.
1999 v Postojni: v korist izvršljive terjatve
upnika se zaznamuje rubež nepremičnine,
ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, poslovni
prostor v I. nadstropju poslovno-stanovanj-
ske hiše v izmeri 37,07 m2, v Postojni, na
naslovu Tržaška 34a, Postojna, parc. št.
897 k.o. Postojna in

– rubežni zapisnik, sestavljen dne 30. 9.
1999 v Postojni: v korist izvršljive terjatve
upnika se zaznamuje rubež nepremičnine,
ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, poslovni
prostor v kleti poslovno-stanovanjske hiše v
izmeri 52,12 m2, v Postojni, na naslovu Tr-
žaška 34a, Postojna, parc. št. 897 k.o. Po-
stojna.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 10. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-16380
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju;

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 07-2/214 Ob-16447
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 sklepa uprav-
nega odbora z dne 12. 10. 1999 razpisuje
delovno mesto:

I. vodje območne izpostave Gornja
Radgona

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo,
– da imajo najmanj 1 leto 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 ko-

misijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
pravilnika o notranji organizaciji in sistemiza-
ciji delovnih mest razpisuje delovno mesto:

II. samostojni svetovalec za multime-
dijsko dejavnost – pripravnik na OI
Ivančna Gorica

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– visoka izobrazba humanistične, druž-

boslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis) spre-
jema Sklad RS za ljubiteljske kulturne de-
javnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem
razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št.25/99 MC Ob-16542
Na podlagi 11. člena odloka o ustanovi-

tvi Javnega zavoda mladinski center (Ur.
vestnik MO Velenje, št. 45/98) Svet zavoda
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Javnega zavoda mladinski
center Šmartno ob Paki

Pogoji razpisa so:
1. zahteva se najmanj peta stopnja izo-

brazbe,

2. da je kandidat državljan RS,
3. da ima 5. let delovnih izkušenj na vse-

binsko podobnih delih in nalogah,
4. da priloži program dela in program

razvoja mladinskega centra.
Mandat direktorja traja 4 leta. Z izbranim

kandidatom bo podpisana pogodba o delu
za opravljanje dela največ 32 ur mesečno.

Kandidati morajo svoje kandidature od-
poslati najpozneje 8 dni po objavi razpisa.

Prijave z dokazili kandidati pošljite v za-
prti kuverti na naslov: Javni zavod mladinski
center Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob
Paki, s pripisom za razpisno komisijo.

Kandidati bodo o odločitvi komisije ob-
veščeni v 30 dneh po zaključku razpisa.

Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki
bo kvalitetnejše pripravil program dela in
program razvoja mladinskega centra.

Mladinski center Šmartno ob Paki

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 871/99 Ob-16458
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljublana, faks 061/143-1254.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: In vitro diagnostična
sredstva.

Ocenjena vrednost: 500,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, centralno skladišče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: marec 2000.
5.

Klinični center Ljubljana

Št. 404-240/99  Ob-16534
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/13-27-067.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: seizmološka stroj-
na in programska merilna oprema za
modernizacijo in izgradnjo seizmološke

mreže v RS (modernizacija 7 in iz-
gradnja 18 potresnih opazovalnic):
250,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 28. 2. 2000.
5.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

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

Št. 110-1/99 Ob-16468
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v RS – DARS
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telafaks
061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: namera za:
priključek Razdrto na AC Ljubljana – Ko-
zina.

Ocenjena vrednost: 500,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: priključek Razdrto

na AC Ljubljana – Kozina.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: marec
2000.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok pričetka del: september 2000,
predvideni rok končanja del: maj 2001.

6. Financiranje: lastna sredstva DARS
d.d.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek

V javnem razpisu za 120.000 litrov kuril-
nega olja EL, Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Senovo, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15883, št. 310/99, se:

– v 6.(c) točki ŽR pravilno glasi:
51600-601-24464.
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– v 8. točki datum pravilno glasi:
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

13. 12. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Rudni-
ka Senovo.

Uredništvo

Št. 751 Ob-16307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljublja-
na, tel. faks 061/152-11-98.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: OŠ Vižmarje Brod,
Na gaju 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

– I. skupna: olja in izdelki,
– II. skupina: slaščičarski izdelki in keksi,
– III. skupina: meso in mesni izdelki,
– IV. skupina: sadni sokovi,
– V. skupina: konzervirano in sušeno

sadje,
– VI. skupina: sadje,
– VII. skupina: zamrznjeni in konzervira-

ni izdelki,
– VIII. skupina: mleko in mlečni izdelki,
– IX. skupina: žita, mlevski izdelki in te-

stenine,
– X. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
– XI. skupina: sveža zelenjava in suhe

stročnice,
– XII. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
– XIII. skupina:  ostalo  prehrambeno

blago.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

vrednost 12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– I. skupina – olja in izdelki: 300.000

SIT,
– II. skupina – slaščičarski izdelki in kek-

si: 700.000 SIT,
– III. skupina – meso in mesni izdelki:

3,200.000 SIT,
– IV. skupina – sadni sokovi: 400.000

SIT,
– V. skupina – konzervirano in sušeno

sadje: 250.000 SIT,
– VI. skupina – sadje: 450.000 SIT,
– VII. skupina – zamrznjeni in konzervi-

rani izdelki: 600.000 SIT,
– VIII. skupina – mleko in mlečni izdelki:

1,500.000 SIT,
– IX. skupina – žita, mlevski izdelki in

testenine: 500.000 SIT,
– X. skupina – zamrznjeni izdelki iz te-

sta: 300.000 SIT,
– XI. skupina – sveža zelenjava in suhe

stročnice: 900.000 SIT,
– XII. skupina – kruh in pekovsko peci-

vo: 2,000.000 SIT,
– XIII. skupina – ostalo prehrambeno bla-

go: 900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana, taj-
ništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 12. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vklju-
čen 19% DDV) nakazati na žiro račun šole
št. 50104-603-52555.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 24. 12. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju
2, 1210 Ljubljana z napisom “Ponudba –
ne odpiraj” z navedbo javnega razpisa na
katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 17. uri v zbornici OŠ Viž-
marje Brod, Na gaju 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo 30
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je določen
za javno odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe,
– izvor porekla,
– roki dobave,
– rok dobave – interventna naročila,
– boljše reference,
– pripravljenost in odzivnost za reševa-

nje reklamacij,
– druge oziroma posebne ugodnosti (po-

pusti, sponzorstvo, ipd.),
– rok plačila,
– lastna proizvodnja.
Naročnik ni dolžan izbirati ponudbe, ki

vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.

15., 16., 17.
OŠ Vižmarje Brod

Št. 555/02-99 Ob-16308
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Okolje, Piran,
d.o.o., Fornače 33, Piran, telefaks
066/21-750-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dve vozili za prevoz pot-
nikov, z dvojezičnimi napisi v sloven-
skem in italijanskem jeziku, tribarvni,
mestni avtobus serijske proizvodnje z
avtomatskim menjalnikom, modra notra-
njost in z zelenimi sedeži proti vandaliz-
mu, z 20-25 potniškimi mesti, z montira-
no nakladalno ploščadjo za dviganje in
spuščanje invalidov na invalidskem vo-

zičku, klimo napravo za voznika in z do-
datnim grelnim sistemom potniškega
prostora, avtomatskim odpiranjem boč-
nih potniških vstopov oziroma izstopov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi blago v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

180 dneh po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o., Fornače
33, Piran, kontaktna oseba Valter Puhov,
tel. 066/21-750-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51410-601-12921.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Okolje Piran, d.o.o., For-
nače 33, 6330 Piran, tajništvo; v zapečateni
kuverti jasno označeni z napisom: Ponudba
– Ne odpiraj! z navedbo “dve vozili za prevoz
potnikov, z dvojezičnimi napisi v slovenskem
in italijanskem jeziku, tribarvni, mestni avto-
bus serijske proizvodnje z avtomatskim me-
njalnikom, modra notranjost in z zelenimi se-
deži proti vandalizmu, z 20–25 potniškimi
mesti, z montirano nakladalno ploščadjo za
dviganje in spuščanje invalidov na invalid-
skem vozičku, klimo napravo za voznika in z
dodatnim grelnim sistemom potniškega pro-
stora, avtomatskim odpiranjem bočnih pot-
niških vstopov oziroma izstopov.”

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 1. 2000 ob 13. uri na sedežu Javnega
podjetja Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33,
Piran.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponudbene vrednosti.

10., 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:
pravna oseba ali samostojni podjetnik.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 3. 1. 2000
do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– rok dobave: za vsak mesec pred 180
dni 5 točk,

– nad 180 dni 100 odbitnih točk,
– ponujena cena: do 30 mio SIT 10 točk,
– od 31 mio SIT do 35 mio SIT za vsak

mio po 2 odbitni točki,
– nad 35 mio SIT 100 odbitnih točk,
– tehnične karakteristike: največja nosil-

nost 10 točk, vsaka naslednja manjša 5
odbitnih točk, minimalna dolžina vozila 10
točk, za vsakih nadaljnjih 10 cm 2 odbitni
točki, minimalna medosna razdalja 10 točk,
za vsakih nadaljnjih 10 cm 2 odbitni točki,
minimalni obračalni krog 10 točk, za vsako
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nadaljnje povečanje za 10 cm 2 odbitni toč-
ki, višina potniškega prostora 10 točk, za
vsako nadaljnje znižanje za 1 cm 1 odbitna
točka, višina pod 185 cm 100 odbitnih točk,
vzmetenje pnevmatsko nastavljivo 10 točk,
kombinirana pnevmatska nastavitev 5 točk,
drugo 0 točk;

– zavorni sistem: ABS 10 točk,
– diski zavore 10 točk,
– motorna zavora, telma ali retarder 10

točk,
– število potniških vstopov oziroma iz-

stopov - bočno: za vak potniški vstop oziro-
ma izstop 10 točk,

– invalidska ploščad: avtomatska 10
točk, ročna 0 točk,

– motor diesel euro 2, protihrupna zašči-
ta 80 dB, moč 110-130 KM, vodno hlaje-
nje 10 točk,

– manj kot 110 KM 100 odbitnih točk,
– več kot 130 KM 5 točk,
– reference za vozilo: 10 točk, vsak na-

slednji 1 odbitna točka,
– bližina in razširjenost servisne mreže:

10 točk, vsak naslednji 2 odbitne točke,
– ostalo:
zunanja oprema poleg zakonsko predpi-

sane:
– nosilec rezervnega kolesa izven pot-

niškega prostora 2 točki,
– varnostno stikalo za odpiranje pot-

niških vrat 3 točke,
notranja oprema poleg zakonsko pred-

pisane:
– protihrupna izolacija 1 točka,
– dodatni grelni sistem vodni 3 točke,
– zračni 2 točki,
– klimatska naprava potniškega prosto-

ra 2 točki,
– prikazovalec relacije nad vetrobran-

skim steklom 3 točke,
– radio 1 točka,
– deljivo odpiranje stekel 1 točka,
– air bag 1 točka,
– dvojna kolesa zadaj 1 točka,
– garancija: 10 točk, vsak naslednji 1

odbitna točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba je Valter Puhov tel.
066/21-750-51.

16., 17.
JP Okolje, Piran, d.o.o.

Št 39301/0007-99 Ob-16381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
c. 15, Sp. Hoče, faks 062/61-65-330,
tel. 062/61-65-320.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo blaga.

3. (a) Kraj dobave: Občina Hoče-Slivnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izdobava in razvoz apne-
ne moke.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

januar 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, Sp. Ho-
če, Občinska uprava, kontaktna oseba: Li-
ljana Mezgec.

Ponudniki morajo obvezno predati na-
ročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov iz-
delave razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst dni od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko ali s
položnico na žr, št. 51800-630-26084 s
pripisom “Razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20 dni od dneva objave
v Ur. l. RS, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Hoče-Slivnica, Ob-
činska uprava, Pohorska c. 15, Sp. Hoče.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj”,
ponudba “za dobavo in razvoz apnene mo-
ke”, na hrbtni strani mora biti na kuverti
označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20 dni, šteto od dneva objave v Ur. l. RS, ob
12. uri v prostorih Občine Hoče-Slivnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno vplačljivo na prvi poziv, v višini
10% od razpisane vrednosti del, kot jam-
stvo, da bo v primeru, če bo izbran sklenil
pogodbo z naročnikom.

Bančna garancija mora biti veljavna naj-
manj 50 dni po sprejetju sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 30 dni po do-
končni izdobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik
nastopa s poddobavitelji, mora imeti s temi
sklenjeno pogodbo o skupnem nastopanju
pri tem javnem naročilu. Ti dokumenti mora-
jo biti sestavni del ponudbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazila
in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te točke
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku ponudniki več
ne morejo umakniti ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, dosedanje reference. Teža in
način uporabe meril je določena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katero koli ponudbo.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: prva objava tega javnega
naročila.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 00605 Ob-16382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko kupec Ljublja-
na in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 kosov dvižnih ploščadi
nosilnosti 750 kg in 2 kosa nosilnosti
1.000 kg.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po podpisu pogodbe.
5.
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, Maribor,
tel. 062/449-200 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT, 51800-601-180
Pošta Slovenije, d.o.o., virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 27. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1999 ob 10. uri III. nadstropje Upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
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– 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. številka 6, največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-
tve 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 enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, reference 20 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00605 Ob-16383
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko kupec Ljublja-
na in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: omejitve 120 kosov ko-
taličnih zabojnikov za prevoz poštnih
vreč in paketov, 30 kosov kotaličnih za-
bojnikov za prevoz pisamarnic.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po podpisu pogodbe.
5.
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, Maribor,
tel. 062/449-200 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180 Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1999 ob 11. uri III. nadstropje Upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-
tve 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 enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, ocena strokovne komisije 30.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-16384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Ciciban Sevnica NHM 22, Sev-
nica, tel. 0608/40-403.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Sevnica, NHM 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet javnega naročila
so živila in material za prehrano po sku-
pinah:

1. kruh in pekovsko pecivo,
2. sadje, zelenjava in jajca,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže meso in mesni izdelki,
5. testenine, keksi in zamrznjeni iz-

delki iz testa,
6. sadni sokovi in napitki,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. ribe in zmrznjena zelenjava,
9. splošno prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali pa samo za posamez-
no skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 19,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. kruh in pekovsko pecivo:
2,000.000 SIT,

2. sadje, zelenjava in jajca:
4,650.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki: 2,400.000
SIT,

4. sveže meso in mesni izdelki:
4,200.000 SIT,

5. testenine, keksi, zamrznjeni izdelki
iz testa: 1,000.000 SIT,

6. sadni sokovi in napitki: 700.000
SIT,

7. perutnina in perutninski izdelki:
700.000 SIT,

8. ribe in zmrznjena zelenjava:
900.000 SIT,

9. splošno prehrambeno blago:
2,650.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Jazbinšek Alenka Vrtec Ciciban Sevnica,
NHM 22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 12. 1999
po enodnevni predhodni najavi po faksu
(dvig možen od 7. do 10. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na ŽR
51610-603-30619.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe predložene najkasneje do 24. 12.
1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM
22, 8290 Sevnica. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj – ponudba” in s številko objave javne-
ga razpisa v Ur. l. RS ter z navedbo pred-
meta naročila (skupine oziroma več sku-
pin). Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2000 ob 15. uri v upravi vrtca NHM
22, Sevnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
za čas izbire.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudnik nudi 45-dnev-
ni plačilni rok.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o po-
slovnem sodelovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registrirana gospodarska družba in predlo-
žitev obrazca BON 2 starega največ 5 dni
oziroma potrdilo samostojnega podjetnika
o vpisu v register davčnih zavezancev in
največ 5 dni staro potrdilo DURS-a ob pla-
čanih prispevkih in davkih.
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13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– kompletnost,
– rok dobave,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji,
– boljše reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najpozneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

16., 17.
Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 239/99 Ob-16386
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dom starejših občanov, Bevkova
10, Ajdovščina tel. 065/161-98-26, Aj-
dovščina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ajdovščina, Bevkova 10, Ajdovščina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah:

1. sadje,
2. zelenjava in suhe stročnice,
3. kruh in pekarsko pecivo,
4. jajca,
5. ribe,
6. perutnina in perutninski izdelki,
7. mesni izdelki,
8. sveže meso,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. zmrznjena zelenajva,
11. testenine,
12. mlevski izdelki,
13. splošno prehrambeno blago,
14. siri,
15. sadni sokovi, sirupi,
16. zmrznjeni izdelki iz testa.

Dobavitelj mora ponuditi blago po posa-
mezni skupini v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,150.000 SIT.

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

1. 2. 2000 do 1. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v tajniš-
tvu Doma starejših občanov v Ajdovščini med
8. in 14. uro po predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije in enodnevni pred-
hodni najavi po telefonu oziroma faksu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52010-603-31588.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starjših občanov Aj-
dovščina, Bevkova 10, Ajdovščina, v zape-

čateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj - po-
nudba” in številko objave v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 9. uri v Domu starejših ob-
čanov v Ajdovščini.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponujene vrednosti z veljavnostjo
15. 2. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede
fizično-poslovne in tehnične sposobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki bodo obveščeni
o izidu razpisa najkasneje do 18. 1. 2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Jožef Tomažič,
tel. 065/161-98-17.

16., 17.
Dom starejših občanov Ajdovščina

Št. 113/99 Ob-16399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova 5, Maribor, tel. 062/223-054.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Dvorakova
ul. 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni pisarniški in ra-
čunalniški material, okvirna količina in
ostale 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: do-
bavitelj se lahko poteguje le za celotno na-
ročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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

cesivna dobava v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31, 12, 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova uli-
ca 5, Maribor, soba 27/I (kontaktna oseba
je Dajana Horvat).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 12. 1999 med
8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 24. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center za socialno delo Ma-
ribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 10. uri v Centru za social-
no delo Maribor, Dvorakova ulica 5.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila z veljavnostjo do 31. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so določene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 12. 1999
od 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cene,
fiksnost cen, kvaliteta, reference, dobavni
roki, razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Center za socialno delo Maribor,
tel. 062/213-751 int. 225.

16., 17.
Center za socialno delo Maribor

Št. 11/2-124/99 Ob-16431
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks št.:
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: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava in montaža širo-
kopasovnega radijskega dostopnega si-
stema točka več točk v frekvenčnem pa-
su 3,4 GHz do 3,6 GHz.

(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
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

(d)
4.
5.Datum zaključka dobave: štiri mesece

po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
prevzamejo v tajništvu Sektorja investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
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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
15.000 SIT.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in davč-
no številko.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 10. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana-Sektor za investicije, ali oddajte oseb-
no v tajništvu Sektorja za investicije, Cigale-
tova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2000 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 5% od ocenjene vrednosti naročila, to
je 3,250.000 SIT,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni. Plačilni rok je 90 dni od datuma
izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne 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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): za
ocenjevanje ponudnikov se bo uporabil toč-
kovni sistem po naslednjih kriterijih:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom: ponudnik z najnižjo ceno dobi
65 točk,

2. Izpolnjevanje tehničnih zahtev: po-
nudnik ki najpopolneje izpolnjuje tehnične
zahteve dobi 22 točk,

3. Roki za dobavo opreme in izvedbo
del: ponudnik ki nudi najkrajše roke realiza-
cije dobi 3 točke,

4. Podpora izvajalca po zaključku
gradnje: ponudnik ki nudi najustreznejšo po-
projektno podporo dobi 5 točk,

5. Reference in usposobljenost:
ponudnik z najboljšo usposobljenostjo/
referencami dobi 5 točk ter ostali ustrezno
manj, in sicer:

1. Najvišje število točk dobi najce-
nejši ponudnik, ostali po procentualnem od-
stopanju od najnižje ponudbe ustrezno manj.

2. Ponudnik mora za vsako tehnič-
no zahtevo, navedeno v poglavju zahteve za
opremo in obseg projekta odgovoriti, ali jo
izpolnjuje (compliance list; da, ne, delno – z
opisom odstopanj). Ocenjevanje bo izvede-
no po negativnem točkovnem principu. Po-
nudnik z najnižjim številom negativnih točk
dobi najvišje število tock glede izpolnjeva-
nja zahtev, ostali procentualno manj.

3. Ponudnik z najkrajšim rokom do-
bi 3, drugi 2 in tretji 1 točko. Enota je te-
den.

4. Ponudnik ki nudi stalno povezavo
z usposobljenim podpornim centrom, najhi-
trejši odziv ob napaki in njeno odpravo (eno-
ta je dan) dobi 2 točki (drugi 1), ponudnik, ki
zagotavlja stalno zalogo rezervnih delov (v
Sloveniji) za predmetne naprave dobi 1 toč-
ko, ponudnik, ki nudi najnižjo letno ceno za
navedene storitve dobi 2 točki (drugi 1).

5. Ponudnik, ki predloži vsa dokazi-
la o usposobljenosti dobi 3 točke (drugi 2,
tretji 1), ponudnik z najvišjim številom potr-
jenih referenc dobi 2 točki (naslednji 1).

15.
Telekom Slovenije d.d.

Ob-16435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, Tolmin, 065/181-930
faks 065/81-025.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo, prekucnik
4×4, moč motorja min. 90 kW, koristna
nosilnost od 3.800 do 5.500 kg, skup-
na dolžina maks. 5.500 mm, maks. viši-
na prekucnika vključno s stranicami
1.700 mm, snežni plug širine 2.600 mm,
višine 700 mm in priklopni posipalnik
soli in peska.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo bla-
ga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

mesece po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija za tovorno
vozilo”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbo je po-
trebno predložiti do 23. decembra 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Tolmin, Javno

podjetje, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. decembra
1999 ob 12. uri na sedežu podjetja Komu-
nale Tolmin.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
akceptni nalog.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: 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 po
predloženem vzorcu v razpisni dokumen-
taciji.

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 ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, servis, druge
ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.,
- Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
in faks 065/181-930 in 065/81-025.

16., 17.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.

Ob-16436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, Tolmin, 065/181-930
faks 065/81-025.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tri tovorna vozila (kombi-
ji) – maks. dolžina 5.500 mm.

– 1 × navadna kabina, keson ca.
2.000×2.000 mm, zadnji pogon,

– 1 × podaljšana kabina, keson ca.
2.000×2.000 mm, zadnji pogon,

– 1 × podaljšana kabina, prekucnik, zad-
nji pogon.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo bla-
ga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

mesece po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 12. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija za tovorno
vozilo”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbo je po-
trebno predložiti do 23. decembra 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. decembra
1999 ob 13. uri na sedežu podjetja Komu-
nale Tolmin.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
akceptni nalog.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po
predloženem vzorcu v razpisni dokumen-
taciji.

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 ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, servis, druge
ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.,
- Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
in faks 065/181-930 in 065/81-025.

16., 17.
Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.

Ob-16437
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobo-
ta, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, kontakt-
na oseba je Slavica Heric.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – Patologija, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, Rakičan.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijska oprema za
patologijo (Podrobnejši opis v razpisni do-
kumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bava je možna samo v celoti, deljivost na
dele ni možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT, dobavljeno, zmontirano ter

usposobljeno za brezhibno delovanje na pa-
tološkem oddelku bolnišnice, z vključenim
davkom na dodano vrednost.

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

kasneje 60 dni od podpisa pogodbe z iz-
branim dobaviteljem, lahko tudi prej.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, Murska Sobota, od 8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa v Urad-
nem listu RS do 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajniš-
tvo bolnišnice).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, dne 24. 12.
1999 ob 12.30 v sobi direktorja naročnika v
Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (1. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbenega zneska.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
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:
razvidna iz razpisne dokumentacije in ve-
ljavne zakonodaje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 12. 1999
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-16438
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
živil.

3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago - ži-
vila za potrebe menze v TET, d.o.o., po
naslednji specifikaciji:

– 1. skupina: sveže meso,
– 2. skupina: mesni izdelki,
– 3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
– 4. skupina: kruh in pecivo,

– 5. skupina: sadje in zelenjava (sveža in
zamrznjena),

– 6. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne 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 za celotno naroči-
lo ali pa za naročilo po posameznih skupi-
nah (1. skupina, 2. skupina).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,530.000 SIT/leto.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. skupina: sveže meso – 2,233.000
SIT/leto,

2. skupina: mesni izdelki – 5,300.000
SIT/leto,

3. skupina mleko in mlečni izdelki –
1,230.000 SIT/leto,

4. skupina: kruh in pecivo – 3,045.000
SIT/leto,

5. skupina: sadje in zelenjava (sveža, za-
mrznjena) – 1,022.000 SIT/leto,

6. skupina: ostalo prehrambeno blago –
4,700.000 SIT/leto.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
3. 2. 2000 do 3. 2. 2003.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
3. 2. 2003.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, IV. nadstropje (pravna služba).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo ob izkazu plačila 5.000
SIT na ŽR podjetja št. 52700-601-11513 s
pripisom “stroški razpisne dokumentacije –
prehrambeno blago”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 12. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje (pravna
služba) v zapečateni kuverti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis – živila in številko obja-
ve v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 10.30 v prostorih Ter-
moelektrarne Trbovlje, d.o.o., Ob železni-
ci 27.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbe za leto 2000 ter banč-
no garancijo (izbrani ponudnik) za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
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met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena bruto cena s plačilnimi po-
goji – 60,

– boniteta ponudnika (donosnost 8, sol-
ventnost 8, likvidnost 8) – 24,

– lastna proizvodnja – 7,
– ponudba za vseh 6 skupin – 9.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se posredujejo v
pisni obliki.

16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-16452
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks 061/132-10-76.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek radioterapije, Zaloška 2,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Skupina A:
– en linearni pospeševalnik,
– komplet obsevalnega pribora,
– ena obsevalna miza,
– en večlistni kolimatorski sistem,
– en sistem za digitalno verifikacijo

obsevalnih polj,
– en računalniki verifikacijski sistem,
– seti najpomembnejših oziroma naj-

pogosteje uporabljanih rezervnih delov
za posamezne sklope opreme.

Skupina B:
– demontaža stare aparature,
– izdelava projekta,
– adaptacija prostora,
– montaža nove aparate,
– pridobitve vseh dovoljenj.
Skupina C:
– štiri laserji pozicijski.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi skupino A in B (skupaj)
in/ali skupino C.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je 301,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– ocenjena vrednost skupin A in B je
300,000.000 SIT,

– ocenjena vrednost skupine C je
1,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: šest
mesecev od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
montirana oprema v adaptiranem prostoru
(na ključ) s pridobitvijo uporabnih dovoljenj v
roku devet mesecev od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131-72-76,
telefaks 061/132-10-76.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Onko-
loškega inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun
št. 50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 1. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 2. 2000, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna soba, Za-
loška 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% razpisane vrednosti, traja-
nje garancije do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik od-
govarja za izvedbo prejetega naročila na-
ročniku ne glede na število podizvajalcev.

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, zakonom o javnih naročilih in po razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– za skupini A in B:
Merilo Vrednost
1. cena 50%
2. kakovost in tehnične

karakteristike 20%
3. reference 10%
4. pogarancijsko vzdrževanje

in tehnična pomoč 10%
5. garancijska doba 10%
Skupaj: 100%

– za skupino C:
Merilo Vrednost
1. cena 100%
Skupaj: 100%

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 110-1/99  Ob-16459
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Sl. Konjice in AC baza Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava posipnih mate-
rialov natrijevega, kalcijevega in mag-
nezijevega klorida;

– kalcijev klorid (raztopina 24%) –
80.000 l (orientacijska vrednost 2,000.000
SIT),

– magnezijev klorid (raztopina 20%)-
50.000 l (orientacijska vrednost 1,750.000
SIT),

– magnezijev klorid (raztopina 30%)
50.000 l (orientacijska vrednost 1,750.000
SIT).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za vsako pre-
dračunsko postavko posebej.

(d) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

(e)
4. Datum dobave, če je predvideno:1/3

normativnih količin je potrebno, glede na
potrebe posameznega odseka avtoceste,
dobaviti sukcesivno do pričetka zimske se-
zone v letu 1999, ostalo klično pa v skladu
s 7. členom pogodbe, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 23. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 12. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
nabavo posipnih materialov natrijevega, kal-
cijevega in magnezijevega klorida“ na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 12.
1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 165.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
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ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel.
30-94-273.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 9. 1999 pod št.
Ob-10911, objava o izidi pa dne 26. 11.
1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11/99 Ob-16464
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco lokacija
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I. urgentno reševalno vozilo s kontej-
nersko nadgradnjo in medicinsko opre-
mo,

II. sanitetno reševalno vozilo z medi-
cinsko opremo.

(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 po posamezni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. 25,500.000 SIT,
II. 11,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
I. skupina do 7 mesecev od prejema na-

ročila,
II. skupina do 4 mesece od prejema na-

ročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
I. skupina avgust 2000,
II. skupina maj 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna
služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 1. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 2000, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini:

– 2% od vrednosti naročila za I. skupino
– 510.000 SIT,

– 3% od vrednosti naročila za II. skupino
– 345.000 SIT.

Veljavnost bančne garancije do 31. 3.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni po
dobavi.

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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be:31. 3. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena:
60%, plačilni pogoji 30%, rok dobave 10%.

15., 16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Št. 751-25/1999 Ob-16465
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Območne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. sprej za označevanje drevja za
posek (živo rdeč ali oranžen), ca.
10.000 kosov (po 500 ml).

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na ceno in razpolož-
ljiva finančna sredstva.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 9 mio

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

cesivno, prve dobave takoj po podpisu po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tajništvo, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
plačilu 8.000 SIT in pooblastilo za dvig raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 8.000 SIT na ŽR
ZGS št. 50106-603-54908, z označbo
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 12. 1999 do 10.
ure, v zaprti kuverti, na ovitku mora biti na-
lepljen izpolnjen obrazec prijave, ki je prilo-
ga razpisne dokumentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Zavo-
da za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj 30 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

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,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe od 14. 12. 1999 po
10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– rok dobave,
– ekološka neoporečnost,
– odpornost barve na vremenske vplive,
– možnost prilagajanja potrebam naroč-

nika,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najmanj 4 dni pred rokom za oddajo
ponudb, lahko ponudniki pisno zahtevajo
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
in pripravo ponudbe.
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Vprašanja se naslovijo na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na, s pripisom: “dodatne informacije – javni
razpis za spreje”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-16466
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja šola kmetijske mehanizacije
Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor, faks
062/218-938.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Vrbanska 30, Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: avtobus.

(c), (č), (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo dobijo zainteresirani
uporabniki v tajništvu šole, Vrbanska 30,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 13. ure. Predložiti je treba dokazilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 5.000 SIT. Znesek nakažite
na žiro račun številka 51800-603-34046, s
pripisom “stroški razpisne dokumentacije”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo po-
nudbe oddati do vključno petka, 24. 12.
1999 v zaprti ovojnici, priporočeno po
pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja šola kmetijske me-
hanizacije Maribor, Vrbanska 30, 2000 Ma-
ribor, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
avtobus”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v to-
rek, 28. 12. 1999 ob 13. uri, v prostorih
Srednje šole kmetijske mehanizacije, Vrban-
ska 30, Maribor.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila o za-
stopanju.

Upštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do vsebovale pogoje iz tega razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17.

Srednja šola kmetijske mehanizacije
Maribor

Št. 096-41/99 Ob-16487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, številka
faksa, 061/125-66-92.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika (5 skupin).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniški papir (bian-

co in zebra, varianti 60g in 70g, različ-
ne velikosti, s kopijami in brez).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko ponudbo da samo za posamezno,
za več ali vse skupine skupino organizacij-
skih enot.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. skupina: 15,000.000 SIT/leto,
2. skupina: 6,500.000 SIT/leto,
3. skupina: 5,000.000 SIT/leto,
4. skupina: 7,300.000 SIT/leto,
5. skupina: 12,800.000 SIT/leto.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivno do zaključka delovanja naročni-
ka (predvidoma do konca leta 2001).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, centrala Ljubljana, sektor za ka-
drovske in splošne naloge, Ljubljana, Tr-
žaška 16.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 12. 1999
(med 12. in 14. uro z dokazilom o plačilu
zneska za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 12. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1999 ob 11. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 2,5% od
orientacijske vrednosti (za skupino, za kate-
ro daje ponudbo).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
do 15. v mesecu za dobave v preteklem
mesecu.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 60 dni od datuma
odpiranja ponudb).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena, reference in pogoji za izpol-
nitev pogodbenih obveznosti (kot v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka iz tč. 6.(a) ali po tel. št. 061/17-74-100.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 1/249-99 Ob-16488
1 Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarska fakulteta Univerze v

Ljubljani, Ljubljana, Gerbičeva 60, telefaks:
332-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Veterinarska fakulte-
ta UL, Gerbičeva 60, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: spektrofotometer za
atomsko absorbcijsko spektrometrijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarska fakulteta UL, Gerbičeva 60, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 12. 1999
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni VF, Ger-
bičeva 60, Ljubljana ali negotovinsko plači-
lo na žiro račun št. 50101-603-41570.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 12. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarska fakulteta UL,
vložišče Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, za
javni razpis “Ponudba – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 24. 12. 1999, ob 8.30 v sejni sobi
fakultete, Gerbičeva 60/II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi s pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril u 21. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi doc. dr. Darinka Doga-
noc, dr. Ksenija Šinigoj Gačnik.

16., 17.
Veterinarska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 1/249-99 Ob-16489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarska fakulteta Univerze v
Ljubljani, 1115 Ljubljana, Gerbičeva 60, te-
lefaks: 332-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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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. 352-05-8/98 Ob-16310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: investitor je Občina Izola, Sončno
nabrežje 8 Izola, postopek za izbiro izvajal-
ca brez omejitev vodi Urad za komunalni
razvoj, Postonjska 3 Izola. Kontaktna oseba
je Podbreznik Martin inž. gradb., tel.
066/480-220 ali 480-200, faks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Simonov zaliv – turi-
stično naselje Belveder.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocena vrednosti celotnih del:

– gradbena dela – izvedba fekalne
kanalizacije v dolžini ca. 600 m,

– izgradnja obalne pešpoti z opremo
poti in javno razsvetljavo.

Orientacijska vrednost del znaša:
70,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končnja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je februar 2000, rok dokon-
čanja razpisanih del je oktober 2000.

Dela se bodo izvajala z prekinitvijo v ča-
su turistične sezone od 15 maja do 31. 8.
2000.

3. (a) Kraj dobave: Veterinarska fakulte-
ta UL, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za ultrazvočno
diagnostiko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarska fakulteta UL, vložišče Gerbičeva
60, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 12. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni VF, Ger-
bičeva 60, Ljubljana ali negotovinsko plači-
lo na žiro račun št. 50100-603-41570.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 12. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarska fakulteta UL,
vložišče Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, za
javni razpis “Ponudba – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 24. 12. 1999, ob 10. uri v sejni sobi
fakultete, Gerbičeva 60/II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.

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: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi s pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril u 21. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi doc. dr. Bojan Zorko,
mag. Teodora Ivanuša.

16., 17.
Veterinarska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Ob-16573
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava posipnih mate-
rialov za posipanje poledice na glavnih

in regionalnih cestah v Republiki Slove-
niji v času zimske službe 2000.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki lahko ponudijo dobavo samo enega ali
dveh sklopov posipnih materialov in sicer:

1) natrijev klorid (NaCl) granulacije
0-4 mm,

2) natrijev klorid (NaCl) granulacije
0-2 mm,

(č) Ocenjena vrednost naročila
150,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: iz-
brani dobavitelj bo dobavljal posipne mate-
rale v obdobju od 15. 1. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 1. 5. 2000 (v času zimske službe).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena
Skubic, tel. 061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863,
pri APP Ljubljana-Vič.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana, Vložišče, soba
št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom Ne odpiraj! Ponud-
ba za “Posipni materiali DRSC 2000”-R.Č.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 1. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98, 91/98 in 63/99) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (Joint venture) z oprede-
litvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila za dobavo:

1) natrijevega klorida (NaCl) – gra-
nulacije 0-4 mm je najnižja cena,

2) natrijevega klorida (NaCl) – gra-
nulacije 0-2 mm je najnižja cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Di-
rekcija RS za ceste, Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste
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7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. št. 3 Izola pri Podbreznik Martinu ali
Stupar Borisu tel. 066/480-222, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumntacijo: cena razpisne dokuntacije je
20.000 SIT.

Način  plačila  razpisne  dokumentacije:
na žiro račun Občine Izola št:
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 1. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: na naslov Občina Izo-
la, Urad za komunalni razvoj, Postonjska
ul. št. 3, 6310 Izola, v glavni pisarni –
vložišču Urada soba št. 1, pri prevzemnici
Klara Giassi.

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 javnega
naročila “javni razpis – kolektor M1“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 4. 1.
2000 ob 9.30 v sejni sobi Urada za komu-
nalni razvoj, Postojnska 3 Izola. Odpiranje
vodi predsednik komisije Podbreznik Mar-
tin inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (29. 2. 2000).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se izvajajo s skladu z določili
zakona in navodila o izvrševanju proračuna
v roku 60 dni od dneva izstavitve 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:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
v kolikor ta dela ali posamezne sklope del
ne izvajajo s podizvajalci, obrazci BON 1,
BON 2 ali BON 3 oziroma drugim izkazom
iz katerega je razvidna finančna sposobnost
za izvedbo posla, ter podatkom o razpola-
ganju z elementi opreme potrebne za izved-
bo del.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 28. 2. 2000.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 25. 2. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila:

– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

Občina Izola

Ob-16369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, tel. 066/480-200, faks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Livade pri Izoli.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: vodooskr-
ba obstoječih objektov v Livadah, po-
dročje pod Steno.

Ocenjena vrednost vseh del je
18,000.000 SIT (oddaja vseh del skupaj).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 15. 1. 2000, rok izvedbe je
90 koledarskih dni, datum dokončanja je
15. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Občine Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postojnska ulica št. 3,
6310 Izola.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 10. 12. 1999 do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokument-
acije v višini 20.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na žiro račun Občine
Izola, št. 51430-630-90025. Ob dvigu do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do petka, 24. 12. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postojnska ulica št. 3,
6310 Izola.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za izvedbo objekta Vodooskrba obsto-
ječih objektov v Livadah, področje pod
Steno – javni razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 24. 12.
1999 ob 11.15, na Občini Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postojnska ulica št. 3,
6310 Izola.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: način plačila je po potrjenih
mesečnih situacijah, in sicer v roku 60 dni
od datuma potrditve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, od katerega naprej ponudni-
ki ne morejo umakniti ponudbe: od 11. ure,
24. 12. 1999 dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti,
– reference,
– dosedanje izkušnje investitorja s

posameznim ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: podrobnejše informacije ponudni-
ki dobijo pri IGL, d.o.o., Ulica Božidarja
Jakca 8, 6320 Portorož, tel. 041/822-317,
pri Leonu Grošelj, univ. dipl. inž. gradb.

17., 18.
Občina Izola

Ob-16401
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KS Zbelovo, 3215 Loče, tel.
063/757-33-60, faks 063/754-328.

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

3. Kraj izvedbe del: Zbelovo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kopalnega bazena dim. 25 × 12,50
m s strojnico in kompenzacijskim baze-
nom tj. I. faza v sklopu gradnje športno
rekreacijskega centra v Zbelovem.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
30,000.000 SIT.

(b) Če se predvideva oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo od-
dal dela v celoti izbranemu ponudniku. Po
dani ponudbi in pred podpisom pogodbe
si investitor pridržuje pravico, da nekatera
dela opravi sam (npr. izkop, sanacijo te-
meljnih tal in podobno). Z izbranim ponud-
nikom se sklene dogovor o vrsti in velikosti
teh del in se za ta dela zniža znesek po-
godbe.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-16573

V javnem razpisu za izdelavo projektne
dokumentacije (IDP, PGD, PZR, PZI) za či-
stilno napravo Brestanica, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14642, se naslednje točke popravijo in
se pravilno glasijo:

– 10. a točka glasi: Ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 7. 12. 1999 do
10. ure,

– 11. točka se glasi: Odpiranje ponudb
bo 7. 12. 1999 ob 10.30, na naslovu na-
ročnika v sejni sobi D,

– 16. točka se glasi: Datum, po katerem
ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe
je 7. 12. 1999.

Občina Krško

Popravek

Št. 923-16-422-65/99 Ob-16654
V javnem razpisu za letalske prevozne sto-

ritve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96
z dne 26. 11. 1999, Ob-15842, se nasled-
nje točke objave razpisa v celoti zamenjajo:

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozne storitve z le-
tali in posebnih prevozov (avtobus – to-
vorno vozilo).

Ocenjena vrednost 100,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: letala na relacijah:
a) Ljubljana–Priština,
b) Ljubljana–Sarajevo,
c) Ljubljana–Skopje,
d) posebni prevoz (avtobus tovorno vozi-

lo) Skopje–Priština.
9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999
do 10. 12. 1999.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. decembra 1999 ob 15. uri v sejni sobi
Urada za priseljevanje in begunce.

18. Druge informacije o naročilu: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce

Št. 754 Ob-16311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210
Ljubljana, tel./faks 061/152-11-98.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
OŠ Vižmarje Brod v letu 1999.

Orientacijska vrednost naročila za leto
1999 je 6,800.000 SIT.

4.

(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: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
15. 1. 2000, dokončanje del 15. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno  dokumentacijo  je  možno  dvigniti
pri  Občina  Slovenske  Konjice,  Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063/757-33-69 Oddelek za okolje in pro-
stor (g. Frim), vsak delovni dan od 8. do 11.
ure, z dokazilom o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
5.000 SIT, plačilo na ŽR Občine Slovenske
Konjice - 50720-630-10152, z namenom na-
kazila: javni razpis – bazen Zbelovo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 12. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 12. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kar je razvidno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v razpisni dokumen-
taciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) - v raz-
pisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Slovenske Konjice

Št. 1/99 Ob-16439
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje,
faks 0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno vzdrževalna dela in dela v času
rednega letnega remonta na objektih in
napravah v TET.

Orientacijska vrednost: 55,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
1. 2. 2000, dokončanje del je 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor za
vzdrževanje naprav (Polona Leskovšek), Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahteva-
ti  razpisno  dokumentacijo:  vsak  delovni
dan od objave do 30. 12. 1999 od 10. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo z izkazom plačilo
10.000 SIT na ŽR 52700-601-11513 – s
pripisom “Stroški razpisne dokumentacije –
gradbeno vzdrževalna dela”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno predložiti najkasneje do 4. 1. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v Ter-
moelektrarno Trbovlje, d.o.o, Ob železnici
27, 1420 Trbovlje (Sektor za vzdrževanje
naprav) v zapečateni kuverti z oznako Ne
odpiraj – Ponudba s številko objave v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 1. 2000 ob 12.30
v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.

10. 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 10% vred-
nosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisno dokumentacijo in pred-
logom pogodbe iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbeno razmerje.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena s plačilnimi pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, plačil-

na sposobnost, likvidnost),
– izkušnje na delih v večjih termoener-

getskih objektih,
– ostala merila opredeljena v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost re-
gistrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega
organa za prevoz oseb s svojimi ali najetimi
vozili, ki morajo biti opremljeni za prevoze
učencev in ustrezno licenco za opravljanje
prevozov potnikov v cestnem prometu.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) prevozi šolskih otrok OŠ Vižmarje
Brod v šolo in iz šole za koledarski leti 2000
in 2001 (4,200.000 SIT);

b) mestni prevozi šolskih otrok OŠ Viž-
marje Brod za koledarski leti 2000 in 2001
(600.000 SIT);

c) medkrajevni prevozi šolskih otrok OŠ
Vižmarje Brod za koledarski leti 2000 in
2001 (2,000.000 SIT).

Ponudniki lahko kandidirajo tudi za del
razpisanih storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: 1. 1. 2000 – 31. 12.
2001 (v dnevih, ko poteka pouk).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana,
tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 12. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vklju-
čeno 19% DDV) nakazati na račun šole št.
50104-603-52555.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju
2, 1210 Ljubljana, z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” z navedbo javnega razpisa na
katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 12. uri v zbornici OŠ Viž-
marje Brod, Na gaju 2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančne garancije za vrednost ponudbe
od vrednosti storitve, ki mora veljati ves čas
pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v zakonskem roku.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: datum odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kvaliteta in tehnična brezhibnost vozil s

katerimi se bo izvajal prevoz šolarjev (ponud-

nik predloži naslednje podatke o vozilih, in
sicer: število vozil, starost vozil, opremlje-
nost, datum zadnjega tehničnega pregleda),

– primernost voznikov za prevoz otrok,
– kakovost in organizacija ponujene sto-

ritve (čas, v katerem se lahko zagotovi na-
domestno vozilo zaradi morebitne okvare),

– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,

– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
18., 19., 20.

OŠ Vižmarje Brod

Št. 01-00 Ob-16368
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., Partizan-
ska 78, 3320 Velenje, faks 063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih in delov-
nih prostorov Premogovnika Velenje, d.d.
Vrednost naročila: 50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: po razpisni dokumen-
taciji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora biti usposobljen
za tovrstna dela.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik bo izbran v skladu z ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne in
fizične osebe morajo navesti imena in izobraz-
bo odgovorne osebe za izvedbo postopka.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za celotno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: le varianto v razpi-
sni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: po določilih razpisne
dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje – gospodarski sektor, Ru-
darska 6, Velenje, nabavna služba, soba
107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999, vsak
delovni dan od 10. do 13. ure. Osebni dvig
razpisne dokumentacije po predložitvi potrdila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430, z oz-
nako – Čiščenje prostorov.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 10. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: naslov v točki 9.(a).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 11. uri – Premogovnik Ve-

lenje, Partizanska 78, v sejni sobi direktorja
podjetja, II. nadstropje, soba št. 221.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe in garancija
za izdajo garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po pogojih, ponu-
jenih v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe do 1. 3. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni rok in reference.

18. Druge informacije o naročilu: v pisni
obliki na naslovu iz točke 9.(a).

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.

20.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-16372
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (PGD, PZR, PZI) za prizidek
Osnovne šole Senovo; ocenjena vrednost
razpisanih del znaša 12,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve o navedbi imen in strokovne kvali-
fikacije osebja, odgovornega za izvedbo
storitev, so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za celoto razpisanih del v skladu s
projektno nalogo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: takoj po pod-
pisu pogodbe; dokončanje PGD do konca
meseca januarja 2000, PZR in PZI do kon-
ca meseca marca.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 4. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 1. 2000 ob 10.30,
na naslovu naročnika v sejni sobi D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: za resnost ponudbe se zahteva
bančna garancija v višini 2% ocenjene vred-
nosti del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
izdelave projektne dokumentacije (40%), re-
ference ponudnika s področja, ki je pred-
met razpisa (25%), rok izdelave projektne
dokumentacije (20%), dosedanje izvajanje
pogodbenih obveznosti ponudnika do na-
ročnika (15%).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Alenki Laznik,
tel. 0608/22-771, vsak delovni dan med
7. in 8. uro.

19., 20.
Občina Krško

Št. 20/99 Ob-16390
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-05-100, faks 061/30-05-199.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje grafičnih
in/ali tiskarskih storitev. Ocenjena vred-
nost storitve je 80,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) izvajanje grafičnih storitev,
b) izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev,

c) izvajanje tiskarskih storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, tel. 061/30-05-100, faks
061/30-05-199, kontaktna oseba Katarina
Porenta, soba št. 04 – vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 12. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite s po-
ložnico na žiro račun št. 50100-603-401756
sklic na št. 00 8000 (v znesek je vključen
19% davek na dodano vrednost – DDV). Do-
kumentacijo lahko dvignete le z dokazilom o
plačilu navedenega zneska.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
tel. 061/30-05-100, faks 061/30-05-199,
kontaktna oseba Katarina Porenta, soba št.
04 – vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje grafičnih in/ali tiskarskih stori-
tev”, z navedbo številke objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS in z navedbo imena
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2000 ob 11. uri, Zavod Republike Slo-
venije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba št. 302/3. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v vrednosti
80.000 SIT z veljavnostjo do 20. 2. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javijo pravne osebe in zasebniki, ki so regi-
strirani za opravljanje tovrstnih dejavnosti.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– celovitost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– roki dobave,
– reference ponudnika.
Pridržujemo si pravico do izbire več izva-

jalcev za opravljanje navedenih storitev.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

na pojasnila lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem sestanku, ki bo 17. 12. 1999
ob 11. uri v sobi št. 302/3. nadstropje na
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.

061/30-05-118, faks 061/30-05-199,
kontaktna oseba Ana Jurkič.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Št. 464/99 Ob-16403
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF 15, 6310
Izola, tel. 066/648-513, faks
066/648-540.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov vrt-
ca za leto 2000, ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je januar 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VIZ
Vrtec Mavrica Izola, tajništvo, OF 15, 6310
Izola.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati med 3. in 10. de-
cembrom 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, na ŽR
51430-603-30720 oziroma osebno, pri
blagajni vrtca.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 23. 12. 1999,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF
15, 6310 Izola, tajništvo, Irena Dudine.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 23. decembra 1999, ob 16. uri
v VIZ Vrtec Mavrica Izola, sejna soba, Eno-
ta Školjka, Oktobrske revolucije 11A, 6310
Izola.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
skladu z zahtevami, ki jih vsebuje razpisna
dokumentacija, v višini 10% od vrednosti
storitve, tj. 500.000 SIT.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji dejavnosti, ustrezni
boniteti in kadri.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 23. de-
cembra 1999, od 10. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge  informacije  o  naročilu:  za
dodatne informacije pisna vprašanja, na
naslov:  VIZ  Vrtec  Mavrica  Izola,  OF 15,
6310 Izola.

Do 15. novembra 1999 je, po predhod-
nem dogovoru z Tatjano Kodarin, možen
ogled prostorov.

19., 20.
VIZ Vrtec Mavrica Izola
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Ob-16440
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje del strežnikov
transportnih trakov na napravah TET.

Ocenjena vrednost: 94,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, Ob železnici 27, Trbovlje, na naslednjih
lokacijah: deponija premoga Lakonca, de-
ponija pepela Prapretno in pogonski objekti
TET.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih in vsi podzakonski predpisi v
zvezi z njimi, zakon o varstvu pri delu.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek pričetka del je
1. 2. 2000, končanje del 1. 2. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor za
vzdrževanje (Polona Leskovšek), Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave do 30. 12. 1999 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo raz-
pisno dokumentacijo z izkazom plačila
10.000 SIT na ŽR 52700-601-11513 – s
pripisom “Stroški razpisne dokumentacije –
strežniki transportnih trakov”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 4. 1. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v Ter-
moelektrarno Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje (sektor vzdrževanja) v zapeča-
teni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 1. 2000 ob 9.30 v
prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27.

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 10% vred-
nosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbeno razmerje.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena s plačilnimi pogoji,
– boniteto ponudnika (donosnost, pla-

čilna sposobnost, likvidnost),
– izkušnje na delih v večjih termoener-

getskih objektih,
– povprečno število zaposlenih v prete-

klem letu.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

deno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 113/99 Ob-16398
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ul. 5, Maribor, tel. 062/223-054.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dnevno čiščenje poslovnih
prostorov Centra za socialno delo Mari-
bor v skupni izmeri 1.940,94 m2. Ocenje-
na vrednost naročila znaša 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dvorakova ulica 5, v iz-
meri 996,20 m2, Ljubljanska ulica 4, v iz-
meri 135,51 m2 in Trubarjeva ulica 27, v
izmeri 809,23 m2.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2000, čas traja-
nja storitve 12 mesecev do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova uli-
ca 5, Maribor, soba 27/I (kontaktna oseba
Dajana Horvat).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 12. 1999 med
8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center za socialno delo Ma-
ribor, Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene letne
vrednosti naročila z veljavnostjo do 31. 1.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: pred-
pisana dovoljena za opravljanje dejavnosti v
področje, katere spada izvedba javnega naro-
čila, finančna sposobnost, izpolnjevanje for-
malnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrez-
na pooblastila in delovne zmožnosti ter za-
dostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna
oprema in drugi pripomočki, sposobnost
upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 12. 1999
od 12. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, tehnična opremljenost, kadrov-
ska opremljenost.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
nik je dolžan podati izjavo o prevzemu do-
sedanjih delavk (3).

19., 20.
Center za socialno delo, Maribor

Št. 144/99 Ob-16404
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Ob-

čina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škof-
ljica, št. faksa 667-872.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije: izdelava strokovnih podlag za
spremembo dela zazidalnega načrta VS
9/10 - 1-2 Škofljica, PGD, PZR in PZI za
dozidavo osnovne šole Škofljica. Oce-
njena vrednost dela: ca. 18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občine Škofljica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
odredba o obvezni vsebini razpisne doku-
mentacije, pravilnik o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, v okviru projektne naloge.

8. Trajanje naročila: ocenjeno je na 3 - 4
mesece od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 12. 1999
do 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): razpisna
dokumentacija je na voljo ponudnikom v na-
vedenem roku in sicer proti podpisu in pla-
čilu 5.000 SIT na žiro račun Občine Škoflji-
ca št. 50106-630-810134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbo je potreb-
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no predložiti do 10. 1. 2000 do 11. ure.
Ponudbe, poslane po pošti morajo do nave-
denega roka prispeti na naslov.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
c.3, Škofljica. Ponudbo se predloži v zape-
čateni kuverti s pripisom “ Javni razpis Dozi-
dava OŠ Škofljica ”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 1. 2000
ob 11.15 na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska c. 3, Škofljica.

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 oce-
njene vrednosti storitve. Garancija mora tra-
jati 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 1. 2000
po 11. uri.

17. Merila za izbor ponudnika, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o javnem naročilu:
Občina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica;
tel. 666-311, vsak dan od 8. do 11. ure.

19., 20.
Občina Škofljica

Ob-16530
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: demontaža starih in
montaža novih diafragm v rezervoarja
CY 101 TNK-001 in CY 101 TNK-002.

Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti 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: ne, po razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v času remonta l.

2000, natančen datum bo določen s pla-
nom remonta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – domača nabava, so-
ba 228.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 1. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško (soba 235 –
pošta).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 2000 ob 11. uri, v Nuklearni elektrar-
ni Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 20. 2.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 1. 2000
po 13. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 35%,
– kvaliteta, zanesljivost izvedbe 40%,
– reference ponudnika 20%,
– finančna moč podjetja 5%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za tehnični del Franc Brili, tel.

0608/242-470, faks 0608/21-528,
– za komercialni del pri Miroslav Bra-

čun, tel. 0608/242-181, faks
0608/21-006.

19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 34631-5/99-1 Ob-16580
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad RS za varstvo potrošnikov, Ljub-
ljana, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju varstva potrošni-
kov, ocenjena vrednost 32,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o varstvu potrošnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-

kon o javnih naročilih, zakon o varstvu po-
trošnikov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za celotno ali delno
naročilo v okviru predmeta javnega naroči-
la, navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: opravljanje storitev v
letu 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
28, Ljubljana, 1. nadstropje, kontaktna ose-
ba je Marcela Uršič, tel. 178-3614, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): brez
plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 5. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana –
sprejemna pisarna.

Ponudbe z navedbo ponudnika morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Po-
nudba – ne odpiraj, javni razpis za sofinan-
ciranje svetovalne dejavnosti na področju
varstva potrošnikov za leto 2000.“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj (tretje nadstropje), Kot-
nikova 5, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 5. 1.
2000 ne morejo več odstopiti od ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Urad RS za varstvo potrošnikov
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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. 1/99-1344 Ob-16326
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost za-

vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji in dodatne
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Horizont, d.o.o., Vodovod-
na 30/c, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: vse zdravstvene po-
staje JZ zdravstvenih domov, ki uporabljajo
za ogrevanje kurilno olje: Celje, Šmarje pri
Jelšah, “dr. Jožeta Potrate”, Žalec, Laško,
Brežice, Šentjur pri Celju.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje, za:

– ZD Celje: 55.000 litrov,
– ZD Šmarje pri Jelšah: 85.000 litrov,
– ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec: 98.000

litrov,
– ZD Laško: 53.000 litrov,
– ZD Sevnica: 56.000 litrov,
– ZD Brežice: 55.000 litrov,
– ZD Šentjur: 35.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost:
– ZD Celje: 3,189.450 SIT,
– ZD Šmarje pri Jelšah: 4,929.150 SIT,
– ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec:

5,683.020 SIT,
– ZD Laško: 3,073.470 SIT,
– ZD Sevnica: 3,247.440 SIT,
– ZD Brežice: 3,189.450 SIT,
– ZD Šentjur: 2,029.650 SIT.
Skupaj: 25,341.630 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– ZD Celje: 3,203.750 SIT, 3,189.450

SIT,
– ZD Šmarje pri Jelšah: 4,951.250 SIT,

4,929.150 SIT,
– ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec:

5,708.500 SIT, 5,683.020 SIT,
– ZD Laško: 3,087.250 SIT, 3,073.470

SIT,
– ZD Sevnica: 3,262.000 SIT,

3,247.440 SIT,
– ZD Brežice: 3,203.750 SIT,

3,189.450 SIT,
– ZD Šentjur: 2,038.750 SIT,

2,029.650 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob-13271.

Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene

dejavnosti celjske regije, Celje

Št. 1-99-1356 Ob-16327
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14,
8290 Sevnica.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, dolžine garan-
cije, servis in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalni avtomobil s po-
višano streho z dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 11,426.781 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,097.204,10 SIT, 11,426.781 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13885.

JZ ZD Sevnica

Št. 8/99 Ob-16329
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 16. 11. 1999 ob 9. uri v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika v razpisni dokumentaciji:
cena, plačilni pogoji, garancijski rok, do-
bavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC Intercar, d.o.o., Barago-
va 5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava stroja za pometa-
nje cest.

7. Pogodbena vrednost: 17,582.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,271.978 SIT, 17,582.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13213.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 3/99 Ob-16330
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 16. 11. 1999 ob 11. uri 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 razapisni dokumentaciji: cena,
usklajenost z obstoječim voznim parkom,
dobavni rok, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila,
d.o.o., Celovška 182, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava dveh šasij s kabi-
no za komunalna vozila.

7. Pogodbena vrednost: 26,385.799 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,881.300 SIT, 25,362.425,22 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13212.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 56/99 Ob-16331
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisnih pogojih in merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kompas Holidays, Turistič-
no podjetje, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana, RC Maribor,
RC Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: avio karte in agencijske
usluge.

7. Pogodbena vrednost: pogodba za 12
mesecev v okviru razpisane vrednosti ca.
43,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja vrednost v točkah ocenjevanja
je bila 50, najnižja vrednost v točkah oce-
njevanja 37.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-16333
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 9. 11. 1999, sklep o izbiri izvajalca je bil
izdan 24. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):
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I. sklop: izbrani ponudnik je pri ocenje-
vanju po zastavljenih merilih zbral največje
število točk. Pri tem je dosegel bistveno
največje število točk pri oddaljenosti distri-
buterja od naročnika.

II. sklop: izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk glede na merila, ki so bila
razpisana. Pri tem je imel najugodnejšo ce-
no, plačilne pogoje in reference.

III. sklop: izbrani ponudnik je v kombina-
ciji meril, ki so bila razpisana, zbral največje
število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– izvajalec: I. sklop: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,

– izvajalec: II. sklop: Petrol, d.d., Dunaj-
ska cesta 50, 1527 Ljubljana,

– izvajalec: III. sklop: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave:
I. sklop: distributer,
II. in III. sklop: fco Komunala Koper –

sedež podjetja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– I. sklop: 262.000 litrov goriva,
– II. sklop: 78.000 litrov kurilnega olja,
– III. sklop: 4520 kg maziva-olja.
7. Pogodbena vrednost:
– I. sklop: 31,554.400 SIT,
– II. sklop: 4,691.700 SIT,
– III. sklop: 1,042.811 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: 2,
II. sklop: 2 in
III. sklop: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. sklop: 31,554.400 SIT,

31,432.900 SIT,
– II. sklop: 4,722.354 SIT, 4,691.700

SIT,
– III. sklop: 2,291.754 SIT, 1,042.811

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12918.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.,
Koper

Ob-16335
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/22-00-131, faks
062/222-241, kontaktna oseba Zvonko
Mezga, univ. dipl. inž. el.

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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pino: 1, poz. 1; za skupino: 2 poz. 5, 6, 7
in 8;

– C & G, d.o.o., Ljubljana, za skupino:
1, poz. 2 in 3 in za skupino: 2 poz. 4,

– Smart Com, d.o.o., za skupino: 2
poz. 9.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– skupina: 1 – primarna oprema,
– skupina: 1 – primarna in skupina: 2

– sekundarna oprema,
– skupina: 2 – sekundarna oprema.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina: 1 – 33,870.839 SIT,
– skupina: 2 – 32,131.986,74 SIT,
– skupina: 3 – 6,841.100 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do kon-

ca poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,538.999 SIT, 4,374.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7561.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-16336
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/22-00-227, faks
062/222-241, kontaktna oseba Danica
Štabuc.

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

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Marand, d.o.o., Maribor, za skupino: 1,
– SRC SI, d.o.o., Ljubljana, za skupi-

no: 2.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– skupina: 1 – računalniki in preno-

sni računalniki,
– skupina: 2 – laserski tiskalniki in

predali za tiskalnike.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina: 1 – 10,100.000 SIT,
– skupina: 2 – 600.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do kon-

ca poslovnega leta 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,976.712 SIT, 692.136 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11685.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 853-32/10-99 Ob-16370
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zagotovitev pogojev iz 10. in 11.
člena navodil iz razpisne dokumentacije; za-
gotavljanje 90% dobave artiklov po vrsti in
količini iz skupine oziroma podskupine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost po 50. členu
ZJN je priznana za obdobje 12 mesecev
ponudnikom:

1. ABC KGZ, Dol pri Hrastniku: B5,
2. ABC TGM Trbovlje: B1,
3. Brumec-Ručigaj, Mengeš: A4, B3,
4. Emona Blagovni center Ljubljana: A1,

A2, A3, A4, B3, B5, C, D2, D3, E, F, G,
5. Hrib, KPP Dobje pri Planini: A3, B2,

B3, B4,
6. Jagoda, Muhič Darja, s.p. Hrastnik:

A1, A2,
7. Jata, d.d., Ljubljana: B2,
8. Kmetijska zadruga Laško: B1, B2,

B4, B5,
9. Klasje, Celje: D1,
10. Mariborska mlekarna, Maribor: B3,
11. Mercator PSM Ljubljana: A1, A2, A3,

A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, D2, E, F, G, H,
12. Mlekarna Celeia, Petrovče: A4,

B3, C,
13. Pekarna Pečjak, Škofljica: D3,
14. Sadje-zelenjava, Misimi Nuri, s.p.,

Trbovlje: A1, A2,
15. TP Center, Celje: A2, A3, D2, F, G,
16. Žito, d.d., Ljubljana: D1, D2, D3.
6. (a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, 1430

Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po skupinah ozi-
roma podskupinah.

7. Pogodbena vrednost: 17,613.180 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– A1: 1,745.150 SIT, 997.611,20 SIT,
– A2: 1,358.800 SIT, 1,127.837,20 SIT,
– A3: 1,138.447,68 SIT, 818.453 SIT,
– A4: 750.267,94 SIT, 528.822 SIT,
– B1: 3,888.577 SIT, 3,404.023 SIT,
– B2: 1,497.590 SIT, 1,171.895 SIT,
– B3: 295.542 SIT, 255.960 SIT,
– B4: 1,190.170 SIT, 1,060.270 SIT,
– B5: 268.500 SIT, 243.000 SIT,
– C: 3,564.837 SIT, 3,065.807,05 SIT,
– D1: 1,177.472,10 SIT,

1,170.213,90 SIT,
– D2: 520.374,15 SIT, 391.615,50 SIT,
– D3: 599.257,95 SIT, 394.949 SIT,
– E: 305.996,88 SIT, 297.908,58 SIT,
– F: 1,471.700,80 SIT, 1,341.618,20

SIT,
– G: 1,041.951,92 SIT, 890.853,80 SIT,
– H: 425.342,40 SIT, 425.342,40 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-
lec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo zagoto-
vil najnižjo ceno v obdobju.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 85-86 z dne 22. 10.
1999, Ob-13529.

13.
Dom starejših Hrastnik
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Ob-16375
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: cena 50%, plačilni pogoji 25%, garan-
cija 10%, rok dobave oziroma odzivni čas
10%, druge ugodnosti 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) cevi, fazoni, armature, kroglični zasu-
ni, spojke, ogrlice: Coma Commerce,
d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana,

b) alkaten cevi od 3/4" do Æ 90 mm:
Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva 93,
Ljubljana,

c) fitingi, vijačni materiali, ventili: Merkur,
d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,

d) vodomeri od 3/4" do Æ 100 mm: Jor-
dan, d.o.o., Draga 1, Šmarješke Toplice.

6. (a) Kraj dobave: fco Kranj oziroma de-
lovišče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. cevi, fazoni, armature, kroglični
zasuni, spojke, ogrlice,

2. alkaten cevi od 3/4" do ÆÆÆÆÆ
90 mm,

3. fitingi, vijačni materiali, ventili.
7. Pogodbena vrednost:
a) cevi, fazoni, armature, kroglični zasu-

ni, spojke, ogrlice: 40,000.000 SIT,
b) alkaten cevi od 3/4" do Æ 90 mm:

6,000.000 SIT,
c) fitingi, vijačni materiali, ventili:

8,000.000 SIT,
d) vodomeri od 3/4" do Æ 100 mm:

6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Duktil tyton Æ 100 mm: 2.720 SIT/m,

2.509 SIT/m,
– T kos Æ 100/10 mm: 8.211 SIT/kos,

5.507 SIT/kos,
– Alkaten Æ 3/4"/10: 61 SIT/m, 55

SIT/m,
– vodomeri Æ 3/4": 8.211 SIT/kom.,

5.507 SIT/kom.,
– vodomeri Æ 1": 15.543 SIT/kom.,

10.728 SIT/kom.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 6. 8. 1999, Ob-9281.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 1412 Ob-16393
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: naročnik je do predpi-
sanega roka za oddajo ponudb prejel samo
eno veljavno ponudbo, zato je razpis razve-
ljavljen.

4., 5.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava cestne barve.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 1413 Ob-16394

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: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 50%,
– ponudbena cena 30%,
– ostale ugodnosti 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Meblo A + A, d.o.o., Industrijska 1,

5000 Nova Gorica,
– Electrum Radenci, d.o.o., Prešernova

10, 9252 Radenci.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava vertikalne pro-
metne signalizacije.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba, najnižja ponudba (v
postopku oddaje so bile primerjane cene za
enoto mere, razlika med najvišjo in najnižjo
ceno je 10,9%).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 796/99 Ob-16395
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Voj-
nik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je priznal sposobnost
trem ponudnikom, ki so izpolnjevali vse zah-
tevane izločitvene kriterije in so bili cenovno
najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) sadje in zelenjava:
1. Era ,d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25,

Zgornja Ložnica;
b) kruh in pekovsko pecivo:
1. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
2. Koroške pekarne, d.d., Koroška

cesta 2, Dravograd;
c) mlevski izdelki in testenine:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,

2. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

d) meso in mesni izdelki:
1. Bistriške mesnine, d.d., Zadružna

ulica 4, Slovenska Bistrica,
2. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,

Strmolska ulica 9, Rogatec,
3. Mesarija Strašek Štefan, s.p., Stari

trg 11, Slovenske Konjice;
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena

zelenjava in zmrznjeni izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.o.o., Osoj-

nikova 5, Maribor,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
f) jajca:
1. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,

Kidričeva ulica 2, Laško,
2. Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur,

d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
6. (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:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava;

b) kruh in pekovsko pecivo;
c) mlevski izdelki in testenine;
d) meso in mesni izdelki;
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-

njava in zmrznjeni izdelki;
f) jajca.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine.

7. Pogodbena vrednost:
a) sadje in zelenjava:

1. sadje južno – 979.197,12 SIT,
2. sadje domače – 1,011.679,20 SIT,
3. zelenjava – 3,387.931,25 SIT;

b) kruh in pekovsko pecivo –
3,072.084,30 SIT;

c) mlevski izdelki in testenine –
1,091.429,80 SIT;

d) meso in mesni izdelki –
11,040.084,97 SIT;

e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-
njava in izdelki – 8,002.125,14 SIT;

f) jajca – 788.810 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) sadje in zelenjava – 3, vendar 2 po-

polni ponudbi,
b) kruh in pekovsko pecivo – 4, vendar

2 popolni ponudbi,
c) mlevski izdelki in testenine – 4, ven-

dar 2 popolni ponudbi,
d) meso in mesni izdelki – 6,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-

njava in izdelki – 3, vendar 2 popolni po-
nudbi,

f) jajca – 4, vendar 2 popolni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) sadje in zelenjava:

1. sadje južno – 1,014.770,16 SIT,
979.197,12 SIT,

2. sadje domače – 1,314.442,62
SIT, 1,011.679,20 SIT,

3. zelenjava – 4,889.231,28 SIT,
3,387.931,25 SIT;
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b) kruh in pekovsko pecivo – 3,289.237
SIT, 3,027.084,30 SIT;

c) mlevski izdelki in testenine –
1,138.604,88 SIT, 1,091.429,80 SIT;

d) meso in mesni izdelki – 12,965.934
SIT, 11,040.084,97 SIT;

e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zele-
njava in izdelki – 9,233.747,59 SIT,
8,002.125,14 SIT;

f) jajca – 845.154 SIT, 788.810 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12140.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 223/99 Ob-16396
1. Naročnik, poštni naslov: Koroški dom

starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.

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

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): končna vrednost blaga – živil za
posamezno skupino oziroma podskupino
izračunana na podlagi cen in dolžina plačil-
nega roka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. podskupina 1.A – svinjsko meso,
govedina, teletina, drobovina:

– Mesarstvo Smolar, Smolar Janko,
s.p., Mariborska c. 10, Dravograd,

2. podskupina 2.B – suhomesnati iz-
delki, prekajeno meso ter ostali mesni iz-
delki:

– Mesarija Lečnik Alojz, s.p., Trg svo-
bode 4, Ravne na Koroškem,

3. skupina 3 – ribe:
– Koloniale veletrgovina, d.d., Mari-

bor, Tržaška c. 39, Maribor,
4. skupina 4 – mleko:
– Pungaršek Ida-Franc, Vič 16, Dra-

vograd,
5. skupina 5 – mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
6. skupina 6 – jajca:
– Mercator – Zgornjesavinjska kme-

tijska zadruga, Cesta na Lepo Njivo 2, Mo-
zirje,

7. skupina 7 – sveže in suho sadje:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Mur-

ska Sobota,
8. skupina 8 – sveža zelenjava in bio

konzervirana zelenjava:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Mur-

ska Sobota,
9. podskupina 9.A – krompir:
– Pšeničnik Ivan, Gorče 7, Libeliče,
10. podskupina 9.B – jabolka:
– Družina Cvahte, Zg. Koble 8, Loče

pri Poljčanah,
11. skupina 10 – olje:
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2, Žalec,
12. skupina 11 – žitarice, mlevski iz-

delki in testenine:
– Era, d.d., Velenje, TE Živila, Pre-

šernova 10, Velenje,
13. skupina 12 – kruh in pekovsko

pecivo:

– Pekarna Hlebček, Jeromelj Božo,
s.p., Vič 10b, Dravograd,

14. skupina 13 – pijače:
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2, Žalec,
15. skupina 14 – zamrznjena zelenja-

va in testo:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
16. skupina 15 – ostalo prehrambe-

no blago – živila:
– Era, d.d., Velenje, TE Živila, Pre-

šernova 10, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava

do lokacije naročnika z dostavnim mestom
do skladišča naročnika: Koroški dom sta-
rostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila, razdeljena na posamezne skupine in
podskupine:

Podskupina 1.A – Svinjsko sveže meso,
govedina, teletina, drobovina,

Podskupina 2.B – Suhomesnati izdelki,
prekajeno meso ter ostali mesni izdelki,

Skupina 3 – Ribe,
Skupina 4 – Mleko,
Skupina 5 – Mlečni izdelki,
Skupina 6 – Jajca,
Skupina 7 – Sveže in suho sadje,
Skupina 8 – Sveža zelenjava in bio kon-

zervirana zelenjava,
Podskupina 9.A – Krompir,
Podskupina 9.B – Jabolka,
Skupina 10 – Olje,
Skupina 11 – Žitarice, mlevski izdelki in

testenine,
Skupina 12 – Kruh in pekovsko pecivo,
Skupina 13 – Pijače,
Skupina 14 – Zamrznjena zelenjava in

testo,
Skupina 15 – Ostalo prehrambeno bla-

go – živila.
7. Pogodbena vrednost:

1. podskupina 1.A – svinjsko meso,
govedina, teletina, drobovina:

– Mesarstvo Smolar, Smolar Janko,
s.p., Mariborska c. 10, Dravograd –
13,687.448 SIT,

2. podskupina 2.B – suhomesnati iz-
delki, prekajeno meso ter ostali mesni iz-
delki:

– Mesarija Lečnik Alojz, s.p., Trg svo-
bode 4, Ravne na Koroškem – 5,400.992
SIT,

3. skupina 3 – ribe:
– Koloniale veletrgovina, d.d., Mari-

bor, Tržaška c. 39, Maribor – 431.290 SIT,
4. skupina 4 – mleko:
– Pungaršek Ida-Franc, Vič 16, Dra-

vograd – 6,643.000 SIT,
5. skupina 5 – mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana – 4,865.548,74 SIT,
6. skupina 6 – jajca:
– Mercator – Zgornjesavinjska kme-

tijska zadruga, Cesta na Lepo Njivo 2, Mo-
zirje – 792.000 SIT,

7. skupina 7 – sveže in suho sadje:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Mur-

ska Sobota – 1,587.564 SIT,
8. skupina 8 – sveža zelenjava in bio

konzervirana zelenjava:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Mur-

ska Sobota – 2,052.148 SIT,

9. podskupina 9.A – krompir:
– Pšeničnik Ivan, Gorče 7, Libeliče –

935.840 SIT,
10. podskupina 9.B – jabolka:
– Družina Cvahte, Zg. Koble 8, Loče

pri Poljčanah – 617.400 SIT,
11. skupina 10 – olje:
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2, Žalec – 1,355.995 SIT,
12. skupina 11 – žitarice, mlevski iz-

delki in testenine:
– Era, d.d., Velenje, TE Živila, Pre-

šernova 10, Velenje – 2,371.683,44 SIT,
13. skupina 12 – kruh in pekovsko

pecivo:
– Pekarna Hlebček, Jeromelj Božo,

s.p., Vič 10b, Dravograd – 4,806.186 SIT,
14. skupina 13 – pijače:
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2, Žalec – 2,836.872 SIT,
15. skupina 14 – zamrznjena zelenja-

va in testo:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana – 895.174,17 SIT,
16. skupina 15 – ostalo prehrambe-

no blago – živila:
– Era, d.d., Velenje, TE Živila, Pre-

šernova 10, Velenje – 10,338.569,68 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. podskupina 1.A – svinjsko meso,
govedina, teletina, drobovina: 13,972.130
SIT, 13,687.448 SIT,

2. podskupina 2.B – suhomesnati iz-
delki, prekajeno meso ter ostali mesni iz-
delki: 6,537.198,50 SIT, 5,145.356 SIT,

3. skupina 3 – ribe: 453.959,50 SIT,
431.290 SIT,

4. skupina 4 – mleko: 7,154.000
SIT, 6,643.000 SIT,

5. skupina 5 – mlečni izdelki:
5,232.344,40 SIT, 4,865.548,74 SIT,

6. skupina 6 – jajca: 1,013.760 SIT,
760.320 SIT,

7. skupina 7 – sveže in suho sadje:
3,365.810 SIT, 1,587.564 SIT,

8. skupina 8 – sveža zelenjava in bio
konzervirana zelenjava: 3,748.320 SIT,
2,052.148 SIT,

9. podskupina 9.A – krompir:
1,286.780 SIT, 701.880 SIT,

10. podskupina 9.B – jabolka:
970.200 SIT, 441.000 SIT,

11. skupina 10 – olje: 1,655.617,80
SIT, 1,355.995 SIT,

12. skupina 11 – žitarice, mlevski iz-
delki in testenine: 2,473.015,08 SIT,
2,371.683,44 SIT,

13. skupina 12 – kruh in pekovsko
pecivo: 7,419.790,04 SIT, 4,806.186 SIT,

14. skupina 13 – pijače:
2,984.100,20 SIT, 2,836.872 SIT,

15. skupina 14 – zamrznjena zelenjava
in testo: 983.769,52 SIT, 895.174,17 SIT,

16. skupina 15 – ostalo prehrambe-
no blago – živila: 10,509.004,09 SIT,
10,338.569,68 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:

1. Za podskupino 1.B – sveža pe-
rutnina, perutninski izdelki in podskupino
2.A – konzervirani mesni izdelki, konzervi-
rane ribe, ni bilo možno izbrati ponudnika,
ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
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2. Naročnik bo z izbranimi ponudni-
ki sklenil pogodbo za 24 mesecev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13480.

Koroški dom starostnikov Dravograd

Št. 11/2/99 Ob-16433
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se posto-
pek zaključi, ker je bila od dveh veljavnih
ponudb le ena ponudba popolna.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: SDH sistemi prenosa
skupnega pomena v Republiki Sloveniji
– ADM multiplekserji in digitalni preve-
zovalniki.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7335.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2/99 Ob-16434
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN):  javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se posto-
pek zaključi, ker je bila od treh veljavnih
ponudb le ena ponudba popolna.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: SDH sistemi prenosa ob-
močnih zank in lokalnih povezav – ADM
multiplekserji.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7333.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 73/99 Ob-16453
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga javno

podjetje, d.o.o., Maribor, Nasipna 64, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen dne 24. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena:

1. izpolnjevanje tehničnih zahtev in us-
klajenost z obstoječimi posodami – maks.
25 točk,

2. cena – maks. 20 točk,
3. garancija – maks. 15 točk,
4. reference – maks. 15 točk,
5. plačilni pogoji – maks. 10 točk,
6. dobavni rok – maks. 10 točk,
7. ostale ugodnosti – maks. 5 točk.

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do maksimalne ocene za posamezno
merilo na podlagi primerjave vseh veljavno
prispelih ponudb. Ocene se lahko tudi po-
navljajo, kolikor je ponujen element med
različnimi ponudniki za naročnika enakovre-
den.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala
ponudbeno gradivo in poznane reference
ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za predmet ponudbe pod točkami c, k
in m: Saubermacher SÜD, d.o.o., Lenart,

– za predmet ponudbe pod točkami a,
h, d, e, f, g, h in j: Eko Les, d.o.o., Ptuj,

– za predmet ponudbe pod točkami i in
l: Vigrad, d.o.o., Celje.

6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco.
naslov naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Vrsta posode Kos

a) 6 l ostali 350,
b) 120 l ostali 2000,
c) 160–190 l ostali 400,
d) 240 l ostali 1000,
e) (600)–700 l ostali 100,
f) 1100 l ostali 60,
g) 120 l bio 800,
h) 240 l bio 200,
i) 240 l papir 50,
j) 1100 l papir 130,
k) 240 l steklo 250,
l) 240 l pokrovi 160,
m) 10 l bio 4300.
7. Pogodbena vrednost:
a) 3.503,36 SIT,
b) 3.503,36 SIT,
c) 5.271,10 SIT,
d) 5.002,76 SIT,
e) 26.717,88 SIT,
f) 38.851,11 SIT,
g) 3.503,36 SIT,
h) 5.002,76 SIT,
i) 8.211 SIT,
j) 51.392,53 SIT,
k) 8.825,20 SIT,
l) 3.451 SIT,
m) 552,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

a) 4.214,50 SIT, 3.337 SIT,
b) 4.214,50 SIT, 3.438 SIT,
c) 6.783 SIT, 3.980,55 SIT,
d) 5.557 SIT, 5.002,76 SIT,
e) 30.305 SIT, 25.585 SIT,
f) 42.020 SIT, 38.851,11 SIT,

g) 4.214,50 SIT, 3.438 SIT,
h) 5.577 SIT, 5.002,76 SIT,
i) 13.727,84 SIT, 7.450 SIT,
j) 51.392,53 SIT, 46.475 SIT,
k) 10.373,23 SIT, 7.450 SIT,
l) 9.542,61 SIT, 3.451 SIT,
m) 559,30 SIT, 414 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 866/99 Ob-16455
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena,
2. garancija,
3. reference ponudnika,
4. kvaliteta in funkcija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 29.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: serijska oprema.

7. Pogodbena vrednost:
50,582.714,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10478.

Klinični center Ljubljana

Št. 868/99 Ob-16457
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena – 70,
2. garancija – 5,
3. reference – 5,
4. kvaliteta in funkcija – 20,
skupaj – 100.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje in Lesnina
Inženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 29.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema izdelana po na-
črtih.

7. Pogodbena vrednost:
92,191.872,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10477.

Klinični center Ljubljana

Št. 676/99 Ob-16470
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-

nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: jekleno ločno podporje
in vezni material.

7.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
477,947.892,30 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3 (1 nepo-
polna).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 491,457.095,10 SIT,
477,947.892,30 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13650.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 110-1/93 Ob-16478
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najnižja ponudbena
cena.

3. Datum izbire:11. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS Založništvo in trgovina,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material za
DRSC-skupina 3.

7. Pogodbena vrednost: 280.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 7,876.414,80 SIT,
5,819.569,80 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 85-86/99 z dne 22. 10. 1999
Ob-13689.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-16480
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najnižja ponudbena
cena.

3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mladinska knjiga-Biroopre-
ma, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material za
DRSC-skupina 1 in 2.

7. Pogodbena vrednost: 5,416.797 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7.876.414,80 SIT, 5,819.569,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:  Ur. l.
RS, št. 85-86/99 z dne 22. 10. 1999
Ob-13689.

Direkcija RS za ceste

Št. 404-239/99 Ob-16535
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, dobavni rok,
garancijski rok in druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ponovljeni javni razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev za dobavo te-
renskega vozila, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 88/99 ni uspel, zato se je
javno naročilo oddalo z neposredno pogod-
bo edinemu ponudniku v skladu s 3. točko
34. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88/99 z dne 29. 10. 1999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 012-1/99-13 Ob-16543
1. Naročnik, poštni naslov : Občina Mo-

zirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena s kreditiranjem ozi-

roma obresti,
– fiksna cena,
– kvaliteta nudene opreme,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in izvajalcev,
– finančna usposobljenost,
– garancija za kakovost izvršenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rudis d.d., Trg revolocije
25 b.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Rečica ob Savinji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: gostinska oprema (kuhi-
nja).

7. Pogodbena vrednost: 16,660.530
SIT brez stroškov kredita.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,722.579,21 in 16,660.530 SIT
brez stroškov kredita.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi izločeni kot neveljavni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Občina Mozirje

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. 30/99 Ob-16323
1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-

torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi predpisanega točko-
vanja iz razpisnih pogojev, analize ponudb
in najnižje vrednosti ponujenega blaga, ki je
bil predmet razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TSE, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 126, 1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nabava in montaža
scenske mehanizacije ob rekonstrukciji
gledališča Tartini v Piranu.

7. Pogodbena vrednost: 20,629.452 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,248.990 SIT, 20,629.452 SIT.
11., 12., 13.

Avditorij Portorož

Št. 9101-20-3/99 Ob-16324
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ob-
močna enota Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 1, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker je na
javni razpis prispela samo ena ponudba.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela zaradi sanacije stre-
he, zamenjave oken v I. in II. nad. in
obnove sanitarij v I. in II. nad. poslovne
stavbe v Tolminu.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek je zaključen.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999, popravek
v Uradnem listu RS, št. 85 z dne 15. 10.
1999.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Št. 1/99, 402-111/99/2 Ob-16400
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference ter kriterij za
kakovost ponudbe – lastni kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradišče, d.d., Cesta 4. ma-
ja 80, 1380 Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij, elek-
tričnih in strojnih instalacij, zamenjava
tlakov.

Kraj: Počitniški dom Piran, Vrtna ulica 1,
Piran.

7. Pogodbena vrednost:
34,210.652,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,213.744 SIT, 33,670.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999, Ob-12886.

Mestna občina Ljubljana

Št. 012023 Ob-16448
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Partizanski ulici.

7. Pogodbena vrednost:
39,405.564,80 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,404.218,40 SIT, 39,405.564,80
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.
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 012023 Ob-16449
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja izpustov iz
vodovodnega omrežja v Ljubljanico na
območju Prul.

7. Pogodbena vrednost: 8,627.533,70
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,406.057 SIT, 8,627.533,70 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.
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 012023 Ob-16450
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja merilnih
mest ČN Dobrova, Horjul, Ig, Matena,
Škofljica, Polhov Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
12,150.752,20 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,770.987,57 SIT, 12,150.752,20
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.
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-16462
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: 24. 11. 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: Trimo d.d., Prijateljeva 12,
8210 Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Arja vas – Vran-
sko; dodatna protihrupna zaščita.

7. Pogodbena vrednost:
42,966.675,50 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,947.800 SIT, 42,966.675,50 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78/99 z dne 24. 9. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-16463
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: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): na javni razpis za Šmarje
– Dragonja; dograditev pasu za počasni
promet od km 6,600 do km 7,220 in od
km 7,800 do km 9,120, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 71/99 dne 3. 9. 1999,
so se prijavili trije ponudniki. Po pregle-
du in oceni ponudb je bilo ugotovljeno,
da sta bili dve ponudbi nepopolni. Komi-
sija pa je nadalje tudi ugotovila, da nobe-
na od ponudb ne ustreza zahtevam razpi-
sne dokumentacije glede bistvenih ele-
mentov ponudbe, saj ponudbene cene
bistveno presegajo ocenjeno vrednost
razpisanih del. Glede na določili prvega
odstavka 41. člena in drugega odstavka
42. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po drugem in tretjem odstavku 41. čle-
na ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi
pod enakimi pogoji.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: Šmarje – Dragonja;
dograditev pasu za počasni promet od
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km 6,600 do km 7,220 in od km 7,800
do km 9,120.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-16467
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: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za Gradnjo proti-
hrupne zaščite mesta Vrhnike na AC Brezo-
vica – Vrhnika, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 67-68/99 dne 20. 8. 1999, sta se
prijavila dva ponudnika. Po pregledu in oce-
ni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta bili
obe ponudbi popolni, vendar je komisija
ugotovila, da nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam razpisne dokumentacije glede bis-
tvenih elementov ponudbe, saj ponudbene
cene bistveno presegajo ocenjeno vrednost
razpisanih del. Glede na določilo drugega
odstavka 42. člena ZJN, DARS d.d. ni spre-
jel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in je po drugem in tretjem odstavku 41.
člena ZJN sprejel sklep, da se razpis pono-
vi pod spremenjenimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja protihrupne
zaščite mesta Vrhnika na AC Brezovica
– Vrhnika.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 856/99 Ob-16469
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah in Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 60,
– reference 10,
– plačilni pogoji 10,
– garancijski roki 10,
– rok dokončanja del  5,
– druge ugodnosti  5.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Ingrad VNG d.d., Lava št. 7, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja 18 stanovanj

v Šmarju pri Jelšah – lamela 7 – izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del.

7. Pogodbena vrednost: 102,876.659
SIT z 8% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

119,742.572,16 SIT, 102,444.810 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 71 z
dne 3. 9. 1999, Ob-10793.

Stanovanjski sklad
Občine Šmarje pri Jelšah

 Št. 110-1/99 Ob-16473
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: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za Gradnjo dela
protihrupne zaščite za naselje Brezovica na
desni strani AC Brezovica - Vrhnika, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 67-68/99 dne
20. 8. 1999, sta se prijavila dva ponudnika.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotov-
ljeno, da sta bili obe ponudbi popolni, ven-
dar je komisija ugotovila, da nobena od po-
nudb ne ustreza zahtevam razpisne doku-
mentacije glede bistvenih elementov ponud-
be, saj ponudbene cene bistveno presegajo
ocenjeno vrednost razpisanih del. Glede na
določilo drugega odstavka 42. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika in je po drugem in
tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel sk-
lep, da se razpis ponovi pod spremenjenimi
pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja dela proti-
hrupne zaščite za naselje Brezovica na
desni strani AC Brezovica - Vrhnika.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67-68/99 z dne 20. 8. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/93 Ob-16474
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IPI d.d., Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 13.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija ceste Trlično-Dobovec (ze-
lena meja).

Kraj izvedbe: Trlično-Dobovec.
7. Pogodbena vrednost: 76,131.891 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,610.628 SIT, 76,131.755,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 73-74/99 z dne 10. 9. 1999 Ob-11196.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-16476
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 15. 11. 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: pre-
plastitev R2-225/1248 Radmirje-Mozir-
je od km 0.900 do km 1.650.

Kraj izvedbe: Radmirje-Mozirje.
7. Pogodbena vrednost: 38,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,076.760,05 SIT, 69,733.762 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73-74/99 z dne 10. 9. 1999
Ob-11207.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-16477
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev ceste R3-637/368 od km 3,9 do 4,4
skozi Jesenice.

Kraj izvedbe: Hodoš-Petrovci.
7. Pogodbena vrednost: 188,808.662

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

266,571.483 SIT, 194,938.317,15 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 73-74/99 z dne 10. 9. 1999  Ob-11223.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-16688
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska So-
bota

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev ceste R1-232/1314 skozi Peskov-
ce.

Kraj izvedbe: Hodoš-Petrovci.
7. Pogodbena vrednost: 44,613.781

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44.613.781 SIT, 43.174.336,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73-74/99 z dne 10. 9. 1999
Ob-11220.

Direkcija RS za ceste

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. 84 Ob-16312
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumenta-
cije dobil najvišjo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUMIP, d.o.o., C.K.Ž. 135E
Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: de-
montaža stare in montaža nove diafrag-
me v rezervoar (MX 101 TNK-001).

7. Pogodbena vrednost: 9,850.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,850.000 SIT, 8,700.000 SIT.
11., 12.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 400-06-01/99 Ob-16313
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen ZJN).

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je pri ocenjeva-
nju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetske meritve Tomaž
Skubic, s.p., Adamičeva c. 2, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovne podlage in posebne strokovne
podlage za ureditveni načrt za Škocjan-
ski zatok – geodetski načrt.

7. Pogodbena vrednost: 6,247.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,890.000 SIT, 6,247.500 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-1119, Ur. l. RS, št. 84 z dne 15. 10.
1999, Ob-13298 (ponovljeni javni razpis).

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-59/99 Ob-16314
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire:
– datum sklepa o zaključku postopka za

razpisano nalogo pod zap. št. 4 je bil 20. 9.
1999,

– datum sklepa o zaključku postopka za
razpisano nalogo pod zap. št. 8 je bil
18. 10. 1999,

– datum izbire za razpisane posamične
naloge po zap. št. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 in 10 je
bil 19. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Naročnik je po predmetnem javnem raz-
pisu posamične naloge pod zaporednimi št.:

– 1, 2, 3, 5, 6, 7 in 9 – oddal najugod-
nejšim ponudnikom, ki so v postopku oce-
njevanja dosegli najvišje število točk, na
podlagi objavljenih merilih;

– 4 – sprejel sklep o zaključku postopka
zaradi ugotovitve neskladja v razpisni doku-
mentaciji;

– 8 – sprejel sklep o zaključku postop-
ka, ker je v postopku odpiranja ostala po-
polna le ena ponudba (vložen zahtevek za
revizijo postopka);

– 10 – sprejel sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika, ki je v postopku ocenjeva-
nja dosegel najvišje število točk na podlagi
objavljenih meril (vložen zahtevek za revizijo
postopka).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– 1. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

– 2. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

– 3. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

– 5. Biro Log, d.o.o., Pod topoli 58,
Ljubljana,

– 6. PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– 7. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,

Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

– 9. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– 1. Ureditev Velike Vode pred pono-

rom v Škocjanske jame – PGD – PZI in
PZR,

– 2. ureditev Dragonje v območju
opuščenega mlina pod Škrlinami,

– 3. ukrepi za zagotovitev poplavne
varnosti naselja Topolc – PGD – PZI in
PZR,

– 5. ureditev (sanacija) jezu “Tokos”
na Tržiški Bistrici – PGD – PZI in PZR,

– 6. ureditev odvodnje talne vode in
desnega brega Savinje v Parižljah – IP,

– 7. sanacija in modernizacija regu-
lacijskih objektov obeh pregrad sotel-
skega jezera  – PGD – PZI in PZR,

– 9. ureditev Jubovega jezu na Kam-
niški Bistrici – PGD – PZI in PZR.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. 4,936.527 SIT,
– 2. 4,784.714 SIT,
– 3. 2,533.682 SIT,
– 5. 5,697.670 SIT,
– 6. 7,647.732 SIT,
– 7. 3,850.990 SIT,
– 9. 6,303.054 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– 1. –
– 2. –
– 3. –
– 5. 1,644.940 SIT,
– 6. 1,820.015 SIT,
– 7. –
– 9. –.
9. Število prejetih ponudb:
– 1. 2,
– 2. 2,
– 3. 2,
– 5. 4,
– 6. 2,
– 7. 2,
– 9. 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 1. 5,101.216 SIT, 4,936.527 SIT,
– 2. 4,999.246 SIT, 4,784.714 SIT,
– 3. 2,696.191 SIT, 2,533.682 SIT,
– 5. 6,799.510 SIT, 4,377.450 SIT,
– 6. 7,999.479 SIT, 7,647.732 SIT,
– 7. 3,966.667 SIT, 3,850.990 SIT,
– 9. 6,775.067 SIT, 6,303.054 SIT.
11.
12. Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9.

1999, Ob-11551.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 36/99 Ob-16315
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče na Ptuju, Krampljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorčičeva
ul. 28, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 180 SIT/m2

(brez DDV).
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 199,50 SIT/m2, 180 SIT/m2 (brez
DDV).

11., 12.
Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 36/99-2 Ob-16316
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče na Ptuju, Krampljeva ulica 7, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference pri izvajanju to-
vrstnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.d., Ljub-
ljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje poslovnih prosto-
rov.

7. Pogodbena vrednost: 1,152 SIT za
uro varovanja (brez DDV), b) tehnično varo-
vanje: 15.870 SIT mesečno (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) fizično varovanje 1.412 SIT in 1.152

SIT za uro varovanja (brez DDV),
b) tehnično varovanje 19.044 SIT in

15.870 SIT mesečno (brez DDV).
11., 12.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 35005-7/98/99 Ob-16317
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran, Županja Vojka
Štular.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbio izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A) cena razpisanih del in ugodnejši pla-

čilni pogoji (odlog plačila vsaj za 6 mese-
cev) – 20%,

B) ugodnejši rok izdelave razpisanih del
– 20%,

C) usposobljenost delovne skupine –
20%,

D) tehnični nivo izdelave dokumentacije,
prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki) – 15%,

E) reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa – 15,

F) usmeritev organizacije – 10%.
Merila so razvrščena po vrstnem redu

glede na pomembnost ob ocenjevanju.
Najnižja cena ni pogoj za najugodnejšo

ponudbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Investbiro Koper, d.d., Trg
brolo 12, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va ureditvenega načrta za Center Porto-
roža.

7. Pogodbena vrednost: 17,816.680
SIT (vključno z 19% DDV).

8.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: Investbiro Koper, d.d., 17,816.680 SIT,
Urbanistika, d.o.o., Koper, 10,175.000

SIT. V cenah je zajet 19% DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudba Urbanistike, d.o.o., Koper je bila za-
radi pomanjkljive ponudbene dokumentaci-
je izločena kot nepopolna.

12.
Občina Piran

Št. 35005-5/99 Ob-16319
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran, Županja Vojka
Štular.

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

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A) cena razpisanih del in ugodnejši pla-

čilni pogoji (odlog plačila vsaj za 6 mese-
cev) – 20%,

B) ugodnejši rok izdelave razpisanih del
– 20%,

C) usposobljenost delovne skupine –
20%,

D) tehnični nivo izdelave dokumentacije,
prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki) – 15%,

E) reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa – 15%,

F) usmeritev organizacije – 10%.
Merila so razvrščena po vrstnem redu

glede na pomembnost ob ocenjevanju.
Najnižja cena ni pogoj za najugodnejšo

ponudbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Urbanistika, d.o.o., Koper,
Ferrarska 12, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va ureditvenega načrta za Sečovlje–Ko-
šta.

7. Pogodbena vrednost: 4,625.000 SIT
(vključno z 19% DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Artchitecta, d.o.o., Piran 7,735.000 SIT,
Urbanistika, d.o.o., Koper, 4,625.000

SIT. V cenah je zajet 19% DDV.
11., 12.

Občina Piran

Št. 853-33/9-99 Ob-16371
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših Hrastnik, Novi Log 4/A, Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev po 18. členu ZJN.

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je tisti, ki
je glede na določena merila v 11. členu
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb,
dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pralik–Drstvenšek, Jože
s.p., Novi Log 4/A, Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev pranja, sušenja, likanja, zlaganja in

sortiranja perila, označevanje perila ter
transport perila: 60.000 kg in 5.400 ko-
sov perila.

7. Pogodbena vrednost: 7,548.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,392.998 SIT SIT, 7,548.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudb so bila upoštevana me-
rila iz 11. člena navodil ponudnikom. Kot
najugodnejši ponudnik je izbran tisti, ki je
dosegel najvišje skuno število točk.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14230.

Dom starejših Hrastnik

Št. 35003-1/99 Ob-16376
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, županja
Vojka Štular.

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

3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A) cena razpisanih del in ugodnejši pla-

čilni pogoji (odlog plačila vsaj za 6 mese-
cev) – 20%,

B) ugodnejši rok izdelave razpisanih del
– 20%,

C) usposobljenost delovne skupine –
20%,

D) tehnični nivo izdelave dokumentacije,
prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki) – 15%,

E) reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa – 15%,

F) usmeritev organizacije – 10%.
Merila so razvrščena po vrstnem redu

glede na pomembnost ob ocenjevanju.
Najnižja cena ni pogoj za najugodnejšo

ponudbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Architecta, d.o.o., Piran,
Tartinijev trg 15, 6330 Piran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va ureditvenega načrta Seča – Portorož.

7. Pogodbena vrednost: 5,250.280 SIT
(vključno z 19% DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Urbanistika, d.o.o., Koper: 6,500.000

SIT,
– Investbiro Koper, d.d.: 5,200.000 SIT.
V cenah je zajet 19% DDV.
11., 12.

Občina Piran

Št. 797/99 Ob-16392
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Voj-
nik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker tudi ponovljeni javni razpis ni
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uspel, je naročnik oddal javno naročilo z
neposredno pogodbo edinemu ponudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Belin – IPP, d.o.o., Ratan-
ska vas 16, Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pranje
perila v letu 2000, 55.000 kg perila.

7. Pogodbena vrednost: 8,279.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-16405
1. Naročnik, poštni naslov: Živilska šola

Maribor, Vodovodna ul. 28, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 43. členu ZJN.

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) cena – 20 točk,
b) reference – 40 točk,
c) certifikat kakovosti ISO 9001, 9002

– 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov Živilske šole Maribor, na
naslov Park mladih 3 v Mariboru, ca. 6.000
m2 za obdobje 3 let.

7. Pogodbena vrednost: 34,272.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,051.180 SIT, 32,234.985 SIT.
11., 12. Datum in številka objave razpi-

sa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8.
10. 1999.

Živilska šola Maribor

Št. 60-A6-3562/99 Ob-16432
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novomesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika stori-
tve izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Zavarovalnica Maribor, d.d., Zwittrova
1, 8000 Novo mesto – zavarovanje odgo-
vornosti Komunala Novo mesto, d.o.o.,

– Zvarovalnica Triglav, d.d., OE Novo
mesto, Novi trg 8, 8000 Novo mesto –
zavarovanje računalnikov,

– Zvarovalnica Tilia, d.d., Seidlova cesta
5, 8000 Novo mesto – požarno zavarova-
nje, objektov, opreme, drobnega inventarja
in vlomsko zavarovanje,

– Zavarovalna družba Adriatic, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto
– strojelomno zavarovanje mehanske opre-
me in zavarovanje vozil.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tve zavarovanje za dobo 12 mesecev.

7. Pogodbena vrednost posameznih vrst
zavarovanj:

– zavarovanje odgovornosti Komunala
Novo mesto, d.o.o.: 373.885 SIT,

– zavarovanje računalnikov: 66.661 SIT,
– požarno zavarovanje objektov, opre-

me, drobnega inventarja: 329.576,60
SIT,

– vlomsko zavarovanje: 26,711,50 SIT,
– strojelomno zavarovanje mehanske

opreme: 1,552.077,60 SIT,
– zavarovanje vozil: 2,137.195,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,777.174,70 SIT, 4,863.756 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 85-86 z dne 22. 10.
1999, Ob-13555.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 6865 Ob-16454
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.

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ni bil izbran, ker nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudni-
kov.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-

ba meritev podzemnih in površinskih vo-
da na območju odlagališča komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani ter izdelava
vmesnega in končnega poročila (JR
S3/99).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-16472
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: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na ponovni javni razpis za Iz-
vedbo rednih in glavnih pregledov objek-
tov AC v letu 1999, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 58-59/99 dne 23. 7. 1999,
sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu
in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je
bila samo ena ponudba popolna. Glede na
določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika in je po četrtem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da
se delo odda s sklenitvijo neposredne po-
godbe v skladu s 56. členom zakona o
javnih naročilih.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-

ba rednih in glavnih pregledov objektov
AC v letu 1999.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/93  Ob-16481
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slovenska cestna podjetja
d.o.o.,Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va osnutkov dovoljenj za izredne prevo-
ze v domačem in mednarodnem prome-
tu po 51. členu zakona o javnih cestah.

7. Pogodbena vrednost: 83,998.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 143,640.952 SIT, 83,998.200 SIT.
11., 12., 13.

Direkcija RS za ceste

Št115 Ob-16496
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, cesta v Mestni log 51a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: javno naročilo se prekli-
cuje zaradi sprememb v zakonodaji.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire);

– reference 10%,
– ponudbena cena 60%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 10%,
– druge ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: naročilo se preklicuje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiska-

nje obrazcev.
7. Pogodbena vrednost: naročilo se pre-

klicuje, predvidena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,032.380 SIT, 2,604.988 SIT.
11.,  12.
13. Datum in št. razpisa razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
12/99 z dne 26. 2. 1999.

Veterinarski zavod Slovenije

Ob-16531
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje, telefaks 061/484-618.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponderirana merila za izbiro na-
jugodnejšega ponudnika.

1. Ustreznost idejne arhitekturne za-
snove po kriteriju vklopljenosti v celoten
kompleks (ponder 0,15);

Izločilni kriterij: idejna arhitekturna zasno-
va objekta ni sprejemljiva glede vklopljeno-
sti v celoten kompleks.

2. Ustreznost idejne arhitekturne za-
snove po kriteriju funkcionalne izrabe ob-
stoječih površin (ponder 0,15);

Izločilni kriterij: v idejni arhitekturni za-
snovi je izraba obstoječih površin manj kot
95%; kvadratura odstopa za več kot 10%
od okvirov projektne naloge.

3. Osebne reference izvajalcev, ki jih
ponudnik določi za izvedbo javnega naroči-
la v zadnjih 10 letih (ponder 0,30), od tega:

a) reference predvidenega univ. dipl.
inž. arh. (ponder 0,10),

b) reference predvidenega dipl. inž.
str. (ponder 0,10),

c) reference predvidenega dipl. inž.
elektro stroke (ponder 0,10);

Izločilni kriterij: ponudnik mora navesti
vsaj 1 referenčni posel v zadnjih 10 letih za
vsakega od zgoraj navedenih strokovnjakov
določenih za izvedbo javnega naročila.

4. Reference ponudnika v zadnjih 10
letih (ponder 0,10);

Izločilni kriterij: ponudnik mora navesti
vsaj 1 referenčni posel v zadnjih 10 letih.

5. cena (ponder 0,30);
Pri ocenjevanju bodo upoštevane prefe-

rence za domače ponudnike v višini1%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Medicoengineering, d.o.o.,
Ljubljana, Železna cesta 16.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijsko tehnične dokumentaci-
je, in sicer idejnega projekta (IP), pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI),
za rekonstrukcijo obstoječih objektov
enote za geriatrično psihiatrijo klinične-
ga oddelka za klinično psihiatrijo Psi-
hiatrične klinike Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
19,400.706,85 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,440.246 SIT, 19,400.706,85 SIT.
11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 571 Ob-16306
1. Naročnik, poštni naslov: Gorska re-

ševalna služba Slovenije pri Planinski zvezi
Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek
4. točka.

3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanja opremljenost postaj
GRS S s terenskimi vozili Nissan Terrano 2.
Prilagodljivost obstoječe dodatne opreme.
Vse postaje GRS imajo kompatibilno teh-
nično in reševalno opremo prilagojeno te-
renskemu vozilu Nissan Terrano.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nissan Adria, d.o.o., Slo-
venska 54, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: postaja GRS Kam-
nik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vozilo Nissan Terrano 2.7
16V 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 5,489.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Gorska reševalna služba Slovenije

Št. 402-04-79/99 Ob-16456
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: na trgu je sa-
mo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi
blago v določenem obsegu, javnega naroči-
la pa ni mogoče deliti v manjše zaključene
celote in jih oddati ločeno (4. točka prvega
odstavka).

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnične karakteristike, služba
kakovosti, reference, kadrovska struktura
in razpoložljive zmogljivosti, garancijska do-
ba, reševanje reklamacij in organiziranost
servisne službe, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Ljublja-
na, Šlandrova ul. 2.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava dodatne labora-
torijske opreme za tekočinski kromato-
graf proizvajalca Hewlett-Packard za po-
trebe Ministrstva za finance, Carinske
uprave Republike Slovenije; po 1 kos
dodatne laboratorijske opreme za teko-
činski kromatograf: RI detektor, termo-
stat, priklop dodatnega modula, FID de-
tektor, EPC modul, kontroler vakuuma
ter instalacija opreme.

7. Pogodbena vrednost: 5,064.102,12
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Servis skupnih služb vlade

Št. 6658/309-1877/17860 Ob-16484
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: javno naročilo
se odda tuji firmi – proizvajalcu “ESI”, ker je
edina firma za proizvodnjo rezervnih delov
za dizel generator v klasi in verificirana kot
edina na podlagi zahtevanih predpisov v nu-
klearnih elektrarnah.

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in varnostni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: “ESI” 1220 Washington
Street, Rocky Mount, Nort Caroline 27801-
1928, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava rezervnih delov
za dizel generator.

7. Pogodbena vrednost:
27,069.045,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-16529
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: 3. in 4. točka
tega člena.

3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini v drža-
vi, ki razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in ustreznimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MIBO Komunikacije, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Krško
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– AS0002B02 – BAYNETWORKS CEN-

TILLION 100, AC S – 1 kom,
– AS1312001 – ATM SPEED MDA

MCP, 32 MB RAM – 1 kom,
– CL1333001 – BAYNETWORKS

2 PORT SONET/SDH MMF ATM – 1 kom,
– AS3104004 – 20 PORT ETHERSPEED

10/100 MBPS SWITCH RJ – 4 kom,
– 25L4237 – SFTP CAT 5 CABLE –

500 m,
– HT-4xG6 – KABEL F0 4 NITI, ZUN.

BREAKOUT – 2500 m,
– OD 19-24ST – PANEL PANEL FO,

19", 24 XST PORT – 1 kom,
– OM-31 – KASETE, OPTIČNE-KOM-

PLET – 2 kom,
– ZK-62, 5/ST-1.5 – KABEL, ZAKLJUČ-

NI 1,5M ST – 32 kom,
– OM-2 – KONEKTOR, ST-HOT MELT

(3M) 6100-B – 40 kom,
– PK62STSC-3D – KABEL PATCH FO,

ST-SC, 3 M – 2 kom,
– PK62STST-3D – FO PATCHCABLE

3M ST-ST. DUPLEX – 14 kom,
– 58G6911 – 19"2U JUMPER RING

PANEL – 4 kom,
– 58G6910 – 19"1U JUMPER RING

PANEL – 2 kom,
– 51H8235 – KIT, EARTHING – 2 kom,
– 58G6909 – PANEL, STP PATCH –

2 kom,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 97-98 / 3. 12. 1999 / Stran 6599

– 59G0695 – CABLE, TIE SHELVE –
2 kom,

– 59G0602 – CABLE, PATCH UTP, 2M
– 75 kom,

– 59G0603 – KABEL, PATCH VTP, 3M
– 75 kom,

– 58G6940 – SLEEVE, RJ-45 STRAIN
RELIEF –2 kom.

7. Pogodbena vrednost: 11,112.083
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje ponudbe:

11,112.083 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-241/99  Ob-16536
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja Wolfram Re-
search, da je Cestar Alojz inž., s.p. – RISC
edini pooblaščeni zastopnik in prodajalec
opreme Wolfram Research v Republiki Slo-
veniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestar Alojz inž., s.p. –
RISC, Gosposvetska cesta 47, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos programske opre-
me: Mathematica 4.0.1 Win upgrade.

7. Pogodbena vrednost: 133.431,10
SIT z možnostjo sprememb zaradi tečajnih
razlik na dan plačila programske opreme.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 133.431,10 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-242/99  Ob-16537
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja SPSS Internatio-
nal BV, da je podjetje CATI d.o.o. Ljubljana
edini pooblaščeni zastopnik in prodajalec
programske opreme SPSS v Republiki Slo-
veniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CATI d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup neskončne licen-
ce za uporabo programske opreme
SPSS.

7. Pogodbena vrednost: 203.321,02
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 203.321,02 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-243/99  Ob-16538
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15.11.1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja INPRISE, da je
podjetje Marand d.o.o. Ljubljana edini poob-
laščeni prodajalec programske opreme Bor
in Inprise v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos programske opre-
me Borland C++ Builder 4 Standard.

7. Pogodbena vrednost: 25.729,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25.729,70 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-244/99  Ob-16539

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava, da je podjetje Mikro d.o.o.
Ljubljana edini pooblaščeni prodajalec pro-
gramske opreme Golden Software v Re-
publiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mikro d.o.o., Brnčičeva 13,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos programske opre-
me Surfer 7.

7. Pogodbena vrednost: 148.857 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 148.857 SIT.

11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za geofiziko

Št. 404-245/99  Ob-16540

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava, da je podjetje Autronic
d.o.o. Ljubljana edini pooblaščeni prodaja-
lec programske opreme MathType v Re-
publiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autronic d.o.o., Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos programske opre-
me Mathtype 4.0/W98 competitive up-
grade.

7. Pogodbena vrednost: 35.105 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35.105 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-246/99  Ob-16541

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: usposoblje-
nost ponudnika v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava, da je podjetje Virtual Tech-
nologies d.o.o. Radeče edini pooblaščeni
prodajalec programske opreme Signal Pro-
cessing Suite for Windows v Republiki Slo-
veniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Virtual Technologies d.o.o.,
Krakovo 1, Radeče.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos programske opre-
me Signal Processing Suite for Win

7. Pogodbena vrednost: 311.643 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 311.643 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko
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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. 400-05-18/99 Ob-16337
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: izvajalec razpolaga z us-
treznimi strokovnimi kadri in je že izdelal
računalniški program za obračunavanje
takse za obremenjevanje vode direktnim
zavezancem in vodnih povračil, kar je
opravil kvalitetno in ga kasneje tudi dopol-
njeval in izboljševal na podlagi naročniko-
vih navodil.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovostno opravljeno delo, zah-
tevani rok in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tendo, d.o.o., Plečnikova
5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniškega programa
za obračunavanje takse za obremenje-
vanje vode direktnim zavezancem vod-
nih povračil.

7. Pogodbena vrednost: 2,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,500.000 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-05-15/99 Ob-16338
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izvajalec razpolaga z ustreznimi
strokovnimi kadri in je že izdelal informacij-
ski sistem na področju ravnanja z odpadki,
kar je opravil kvalitetno in ga kasneje tudi
dopolnjeval in izboljševal na podlagi naroč-
nikovih meril.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovostno opravljeno delo, zah-
tevani rok in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Štrekljeva
8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje informacijskega sistema na
področju ravnanja z odpadki.

7. Pogodbena vrednost: 1,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1,000.000 SIT.

11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-05-17/99 Ob-16339
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: naročnik je na podlagi že
izdelanega elaborata ugotovil, da je po-
trebna nadgradnja in selekcija podatkov še
za predstavitev na internetu in razvrstitev
odlagališč glede na obseg potrebnih sana-
cijskih ukrepov, ki jih narekuje osnutek pra-
vilnika o odlaganju odpadkov.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovostno opravljeno delo, zah-
tevani rok in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Drava, Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
povzetek podatkov o komunalnih in in-
dustrijskih odlagališčih.

7. Pogodbena vrednost: 2,096.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,096.700 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 012023 Ob-16451
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
in 4. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi že obstoječe pogodbe “Extended
Service for Software Systems and Digital
Planning Tools for the Sewerage System in
Ljubljana” med JP VO-KA in DHI-jem iz
l.1997 po kateri je DHI dolžan nuditi svoje
strokovno-tehnične usluge pri uporabi izde-
lanega matematičnega modela ljubljanske
kanalizacije z upoštevanjem dejstva, da je
programska oprema DHI absolutno združlji-
va z opremo JP VO-KA.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Danish Hydraulic Institute.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava hidravličnih izračunov (anex
k pogodbi “Extended Service for Soft-
ware Systems and Digital Planning
Tools for the Sewerage System in Ljub-
ljana”

7. Pogodbena vrednost: 8,968.339,30
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-16549
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: izdelava pro-
jektne dokumentacije za II. fazo obnove
dravskih elektrarn (HE Vuhred in HE Ožbalt)
je nestandardna intelektualna svetovalna
storitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je glede na komplek-
snost zahtev projekta edino podjetje na do-
mačem tržišču, ki je usposobljena za izdela-
vo predmetne dokumentacije in ki lahko za-
dovoljivo in v roku izpolni zahtevane
projektne naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ce-
lotni program projektantskih in sveto-
valnih storitev v zvezi z II. fazo obnove
dravskih elektrarn.

7. Pogodbena vrednost: 850,206.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 850,206.000 SIT.
11.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-16318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, faks 064/469-442.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila in papirno galan-
terijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 24,000.000 SIT (I. pripomočki za
čiščenje in detergenti 12,000.000 SIT, II.
papirna galanterija ter pripomočki za higie-
no 12,000.000 SIT).

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev, od 1. 2. 2000 do 1. 2. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, javna naročila.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 23. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA ozi-
roma na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 14. 1. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, tajniš-
tvo uprave.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter navedbo predmeta naroči-
la (skupine ali celote). Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje 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 ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti za pravne osebe ozi-
roma potrdila DURS o opravljanju dejavno-
sti za fizične osebe,

– dovoljenja upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet raz-
pisa,

– potrdila sodišča, da vodstveni de-
lavci niso obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

– potrdila, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 (za prav-
ne osebe),

– ali podatkov zadnje bilance stanja
in podatkov bilance uspeha, ki jih potrdi
DURS (za fizične osebe);

3. izpolnjevanje zahtevanih pogojev
dokazano z:

– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjavo, da lahko zagotovi dobavo
najmanj 30% artiklov iz posamezne skupi-
ne,

– izpolnjenim obrazcem za reference,
– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-

čilni rok in priznava 0,1% casa sconta za
vsak dan predčasno plačanega računa,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco bol-
nišnica – razloženo,

– izjavo, da bo mesečno pošiljal ce-
nike,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 500.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% ponuje-
ne vrednosti blaga.

Dokazila za dokazovanje so določena v
razpisni dokumentaciji v točki 3.2. navodil
ponudnikom in dodatku k navodilom ponud-
nikom.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko, do 23. 12.
1999,

b) naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
vse izločitvene kriterije in bodo cenovno na-
jugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike,

c) za prvo obdobje, do 29. 2. 2000 bo
naročnik upošteval ceno iz ponudbe,

d) predvideni datum objave dodelitve na-
ročila bo v februarju 2000,

e) ponudniki lahko kandidirajo za celoto
ali za posamezno skupino,

f) sestanek s ponudniki ne bo organizi-
ran.

10.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 1002/36-99 Ob-16321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola, Kosovelova
22, 6310 Izola, tel. 066/647-121, faks
066/645-211.

2. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki –
9,677.100 SIT,

2. kruh in pecivo – 4,285.700 SIT,
3. sveža zelenjava in sadje –

5,417.100 SIT,
4. krompir – 1,440.000 SIT,
5. jajca – 702.800 SIT,
6. meso – 11,451.400 SIT,
7. mesni izdelki – 4,731.400 SIT,
8. zmrznjena zelenjava – 252.000 SIT,
9. zmrznjeni polizdelki slaščic in testa

– 805.700 SIT,
10. zmrznjene ribe in posušene ribe

ter mehkužci – 1,405.700 SIT,
11. čaji in začimbe – 750.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

7,050.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost letnega naročila znaša
47,968.900 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava v obdobju enega leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Izola,
Kosovelova 22, Izola – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 6. 12. 1999 do vključno 17. 12. 1999,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu
Doma upokojencev Izola.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun
51430-603-30806 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbe morajo
prispeti v tajništvo Doma najkasneje do
vključno 24. 12. 1999 do 13. ure, ne
glede na to, ali bodo oddane osebno ali
po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, 6310 Izola, z oznako “Ne od-
piraj, ponudba – javni razpis za dobavo živil,
za skupine (navedite skupine, za katere od-
dajate ponudbo)”. Na kuverti mora biti oz-
načeno ime in naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 12. 1999
ob 13. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Ko-
sovelova 22.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 45 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-

kumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena let-
na pogodba za dobavo živil po skupinah, v
skladu s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Dom upokojencev Izola

Št. 61/01-99 Ob-16322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ciril Kosmač Piran,
Oljčna pot 24, 6330 Piran, tel.
066/741-153, faks 066/741-152.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ciril
Kosmač Piran, Oljčna pot 24, Piran.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki –
1,536.200 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 2,753.500
SIT,

3. zmrznjene ribe – 190.400 SIT,
4. keksi – 44.200 SIT,
5. sveža zelenjava, sadje in jajca –

587.400 SIT,
6. mlevski izdelki – 83.100 SIT,
7. čaji, začimbe in riž – 390.300 SIT,
8. testenine – 143.000 SIT,
9. kruh in slaščičarski izdelki –

2,139.100 SIT,
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10. zmrznjena zelenjava – 56.700 SIT,
11. sokovi in sirupi – 230.200 SIT,
12. krompir – 316.100 SIT,
13. jabolka – 139.200 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –

947.100 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

9,556.500 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Ciril Kosmač
Piran – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 6. 12. 1999 do vključno 17. 12. 1999,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v tajništvu
osnovne šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51410-603-31983 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Osnovne šole najkasneje do
vključno 24. 12. 1999 do 13. ure, ne glede
na to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Ciril Kosmač
Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran, z oznako
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za do-
bavo živil – za skupine živil: (navedite skupi-
ne živil, za katere oddajate ponudbo)”.

Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 1. 2000 ob
14. uri, na sedežu naročnika v Piranu, Oljč-
na pot 24.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-

kumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

Št. 546/99-02 Ob-16385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, Ilirska Bistrica, tel.
067/41-244, telefaks 067/42-029.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I. Živila in material za prehrano
1.
– mleko – 2,520.000 SIT,
– mlečni izdelki – 3,030.000 SIT,
2. meso – 8,025.000 SIT,
– drobovina – 420.000 SIT,
– meso perutnine, kuncev, perutninski

izdelki – 2,130.000 SIT,
– mesni izdelki – 6,800.000 SIT,
3. ribe in mehkužci, ribje konzerve –

1,030.000 SIT,
4. jajca – 340.000 SIT,
5. olja in maščobni proizvodi –

1,220.000 SIT,
6. moke, zdrobi, testenine – 698.000

SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaš-

čičarski izdelki – 5,440.500 SIT,
8. zmrznjena testa, svaljki, ipd. –

100.000 SIT,
9. zelenjava in sadje
– sveže –4,780.000 SIT,
– zmrznjeno – 465.000 SIT,
– konzervirano – 1,080.000 SIT,
10. dietetski proizvodi – 235.000 SIT,
11. pijače – 2,150.000 SIT,
12. splošno prehrambeno blago –

2,700.000 SIT,
II. Gorivo
– kurilno olje EL – 9,000.000 SIT,
– tekoči naftni plin – 450.000 SIT,
III. Papirna konfekcija – 480.000 SIT,
IV. Pisarniški material – 670.000 SIT,
V. Čistila – 4,300.000 SIT,
VI. Sanitetni material – 3,800.000

SIT,
VII. Tekstilni izdelki – 2,500.000 SIT.
Količine so razvidne iz razpisne doku-

mentacije.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000

do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov Ilir-
ska Bistrica, Kidričeva 15, Ilirska Bistrica,
pri Ujčič Carmen.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 6. 12. 1999 do
vključno 10. 12. 1999, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun na-
ročnika št. 52210-603-30965.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 1. 2000, do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ilir-
ska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bi-
strica.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2000 na sedežu naročnika, in sicer:

– ob 10. uri za ponudnike neprehram-
benega blaga,

– ob 13. uri za ponudnike živil in mate-
riala za prehrano.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna in fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-

met razpisa in ima vsa predpisana dovolje-
nja za opravljanje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) naročnik bo sposobnost ponudnikov
ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi kriteriji
(40. člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;

2. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (ne starejše od 30 dni);

3. da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem;

4. da je poravnal davke in prispevke do-
ločene z zakonom, zapadle do dneva dviga
potrdila; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni;

5. da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 z bilanco uspeha in potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; doku-
menti ne smejo biti starejši od 30 dni;

b) z drugimi pogoji, dokazani z:
1. izjavo, da lahko zagotovi 80% zahte-

vane letne količine razpisanih vrst blaga iz
posamezne skupine;

2. garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 10% od razpisane vrednosti blaga, ki
ga ponuja;

3. izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednsoti;

4. izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za najmanj 6 mesecev (razen v primeru se-
zonske vrste blaga);

5. izjavo, da sprejme pogoje razpisne do-
kumentacije;

6. izjavo, da nudi najmanj 45-dnevni pla-
čilni rok;

c) morebitne druge informacije: naroč-
nik bo sklenil pogodbo za 12 mesecev z
dvema ponudnikoma, ki bodo izpolnjevali
vse izločitvene kriterije in bodo cenovno na-
jugodnejši. Merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena podskupine, skupine
ali celotne ponudbe.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
28. 1. 2000 obveščeni o priznanju sposob-
nosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo s pisnim sklepom do
28. 1. 2000 obveščeni o priznanju sposob-
nosti.

Informacije o vrsti in količini blaga: kon-
taktna oseba Marjan Blokar, tel.
067/41-244, 067/400-340.

10.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Ob-16387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, faks
0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Pisarniški material:
A) splošni pisarniški material
B) predpisani obrazci.
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 (c) Ocenjena vrednost naročila:
A) splošni pisarniški material v skupni

vrednosti 5,000.000 SIT,
B) predpisani obrazci v skupni vrednosti

2,000.000 SIT.
Vse skupaj 7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000

do 28. 2. 2001 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 23. 12.
1999 do 13. ure ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR  – pisarniški material”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 11. uri v sejni sobi (klet)
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje razpisanih vrst in količin

blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-

loženo,
j) dostava cenikov vsake štiri mesece,
k) dobavni čas 7-14 dni,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
n) izjava banke o pridobitvi garancije

za dobro izvedbo posla v višini 10% po-
godbene vrednosti in predložitvi le-te če
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to zah-
teval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje
do 2. 2. 2000.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-16388

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, faks
0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Pralna in čistilna sredstva:
A) pralna sredstva,
B) čistilna sredstva,
C) papirna konfekcija,
D) vrečke iz plastičnih materialov.
 (c) Ocenjena vrednost naročila:
A) pralna sredstva v skupni vrednosti –

7,000.000 SIT,
B) Čistilna sredstva v skupni vrednosti

5,000.000 SIT,
C) papirna konfekcija v skupni vrednosti

4,000.000 SIT,
D) vrečke iz plastičnih materialov v skup-

ni vrednosti 1,500.000 SIT.
Vse skupaj 17,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000

do 28. 2. 2001 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 23. 12.
1999 do 13. ure ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR  – pralna in čistilna sredstva”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 11. uri v sejni sobi (klet)
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje razpisanih vrst in količin

blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,

i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-
loženo,

j) dostava cenikov vsake štiri mesece,
k) dobavni čas 7 dni,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
n) izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in predložitvi le-te če bo naroč-
nik ob sklenitvi pogodbe to zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje
do 3. 2. 2000.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-16389
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, faks
0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Živila in material za prehrano:
A) mleko in mlečni izdelki
B) sadje in zelenjava,
B/a) sveže sadje,
B/b) zelenjava in kmetijski pridelki
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) mlevski izdelki in testenine,
E) jajca,
F) meso, ribe in izdelki iz mesa,
F/a) sveže meso,
F/b) ribe in morski sadeži (sveže in

zmrznjene),
F/c) izdelki iz mesa,
F/d) perutnina,
G) zmrznjena živila,
H) splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) mleko in mlečni izdelki v skupni vred-

nosti – 15,000.000 SIT,
B) sadje in zelenjava v skupni vrednosti

– 10,000.000 SIT,
B/a) sveže sadje v skupni vrednosti

3,000.000 SIT,
B/b) zelenjava in kmetijski pridelki v

skupni vrednosti 7,000.000 SIT,
C) kruh in pekovsko pecivo v skupni

vrednosti 7,000.000 SIT,
D) mlevski izdelki in testenine v skupni

vrednosti 3,000.000 SIT,
E) jajca v skupni vrednosti 1,500.000

SIT,
F) meso, ribe in izdelki iz mesa v skupni

vrednosti 34,500.000 SIT,
F/a) sveže meso v skupni vrednosti

21,000.000 SIT,
F/b) ribe in morski sadeži v skupni

vrednosti 1,500.000 SIT,
F/c) izdelki iz mesa v skupni vrednosti

5,000.000 SIT,
F/d) perutina v skupni vrednosti

7,000.000 SIT,
G) zmrznjena živila v skupni vrednosti

4,000.000 SIT,
H) splošno prehrambeno blago v skupni

vrednosti 15,000.000 SIT.
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Vse skupaj 90,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000

do 28. 2. 2001 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 23. 12.
1999 do 13. ure ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR  – živila”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 2000 ob 11. uri v sejni sobi (klet)
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje razpisanih vrst in količin

blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-

loženo,
j) dostava cenikov vsake štiri mesece

oziroma tedensko,
k) dobavni čas 24 ur,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) kontrola kakovosti,
n) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
o) izjava banke o pridobitvi garancije

za dobro izvedbo posla v višini 10% po-
godbene vrednosti in predložitev le-te, če
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to zah-
teval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje
do 4. 2. 2000.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 404-08-265/99 Ob-16442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-

ljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– vrtnine konzervirane,
– vrtnine zmrznjene,
– kompoti sadni,
– instant juhe in omake,
– čaji,
– začimbe,
– dodatki jedem in podobno,
– ostalo.
Specifikacija artiklov in količine so raz-

vidne iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

100,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesečne

sukcesivne dobave po vseh vojašnicah v RS.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Karde-
ljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan
Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 52/99), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 52/99 – konzervirane vrtnine
in sadje, instant juhe, začimbe, dodatki je-
dem in ostalo”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 11. 1. 2000 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo sposobnost ponud-
nikov ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi
kriteriji:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom predpisanih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bi-
lanco stanja in bilanco uspeha za l. 1998,

– da ima za ponujene segmente javnega
naročila dovolj prostih kapacitet za zagotav-
ljanje rednih dobav naročniku, glede na po-
trebe naročnika.

Ocenjevalna merila za priznanje sposob-
nosti:

– sistem kakovosti: utež 0,5 (maks. št.
točk 100),

– odzivni čas na naročilo – utež 0,3
(maks. št. točk 100),

– finančni pokazatelj – utež 0,2 (maks.
št. točk 100).

Naročnik bo s sklepom priznal sposob-
nost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli naj-
manj 60% vseh možnih točk. V nadaljevanju
postopka bo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika edino merilo cena – predračun na
posamezno skupino.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pismene v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-264/99 Ob-16443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– piščančje in puranje meso,
– piščančji in puranji izdelki.
Specifikacija artiklov in količine so raz-

vidne iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesečne

sukcesivne dobave po vseh vojašnicah v
RS.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Služba za javna naro-
čila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 53/99), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 53/99 – perutninsko meso in
izdelki”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 12. 1. 2000 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo sposobnost ponud-
nikov ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi
kriteriji:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom predpisanih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bi-
lanco stanja in bilanco uspeha za l. 1998,

– da ima za ponujene segmente javnega
naročila dovolj prostih kapacitet za zagotav-
ljanje rednih dobav naročniku, glede na po-
trebe naročnika.

Ocenjevalna merila za priznanje sposob-
nosti:

– sistem kakovosti: utež 0,5 (maks. št.
točk 100),

– odzivni čas na naročilo – utež 0,3
(maks. št. točk 100),

– finančni pokazatelj – utež 0,2 (maks.
št. točk 100).

Naročnik bo s sklepom priznal sposob-
nost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli naj-
manj 60% vseh možnih točk. V nadaljevanju
postopka bo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika edino merilo cena – predračun na
posamezno skupino.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pismene v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Ministrstvo za obrambo

Št. 305-035/99-502 Ob-16528
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni, 8233 Mirna, tel. 068/47-010,
faks 068/47-115.

2. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sveže sadje in sveža ze-
lenjava.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 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: ZPKZ Dob pri Mirni, Služ-
ba za splošne in kadrovske zadeve, 8233
Mirna.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 12. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi ZPKZ
Dob pri Mirni.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) splošni pogoji:
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije; po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na dan,
določen za predložitev ponudb),

– veljavno potrdilo o registraciji družbe
ali opravljanju dejavnosti,

– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,

– potrdilo, da vodstveni delavci niso bili
obsojeni za kazniva dejanja s področja po-
slovanja v zadnjih treh letih;

b) drugi pogoji:
– dokazila o finančni sposobnosti in zah-

tevani dodatni podatki iz razpisne dokumen-
tacije (bančna garancija za resnost ponud-
be, izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo del, izjavo o kontroli kakovo-
sti idr.).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– za dodatne informacije se lahko posta-
vijo pisna vprašanja po faksu 068/47-115,

– ponudniki lahko kandidirajo samo s ce-
lovito ponudbo (sveže sadje in zelenjava
skupaj),

– ponudba mora veljati do 31. 1. 2000,
– ponudbene cene morajo biti fco se-

dež naročnika,
– naročnik bo priznal sposobnost ponud-

nikom za obdobje 12 mesecev in bo sklenil
pogodbo s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
vse zahtevane pogoje, merilo za izbor so
cene in drugi pogoji dobave.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Ob-16545

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

2. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo in
garancijsko vzdrževanje standardne ra-
čunalniške strojne opreme za delovna
mesta državnih organov in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije z oz-
nako PNO.IT-2000.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v letu 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nad-
stropje 01, soba 25 (vložišče), telefaks
061/178-8649.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo, dobljeno preko interneta, zna-
ša 4.000 SIT, za pisno verzijo pa 12.000
SIT. Ponudnik mora za dvig pisne verzije
dokumentacije predložiti fotokopijo virma-
na. Ponudnik, ki prevzame razpisno doku-
mentacijo preko interneta, mora ob oddaji
ponudbe v glavni pisarni naročnika predlo-
žiti fotokopijo virmana, s katerim dokazuje
plačilo dokumentacije. Žiro račun naročni-
ka je: 50100-630-10014, sklic na 1521.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do vključ-
no 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 11.30, na lokaciji naročni-
ka, RS, Center Vlade za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): sposobnost za izvajanje raz-
pisanih del bo priznana ponudnikom, ki bo-
do ustrezali naslednjim pogojem:

Na poslovnem področju:
Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom;
Pogoj: Registracija in obrtno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe;
Poslovna solidnost ponudnika:
Pogoj: Delež prihodkov iz dejavnosti po-

nudnika v letu 1998 glede na povprečje
deležev prihodkov iz dejavnosti vseh popol-
nih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v višini

50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini nad

120% od povprečja.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri
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poslovanju (večkratne neustrezne dobave
ali izkazano ponavljanje napak pri servisira-
nju opreme glede na pogodbene pogoje);

Reference ponudnika na razpisanem po-
dročju:

Pogoj: prodaja ponujene blagovne znam-
ke določene opreme je pri ponudniku leta
1999 glede na leto 1998 padla za več kot
50%.

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost poslovanja;
3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost poslovanja;
5 točk: postopek pridobivanja ISO certi-

fikata na področju poslovanja;
10 točk: pridobljen ISO certifikat na po-

dročju poslovanja.
Na finančnem področju
Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih ob-

veznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 1998, z upošte-
vanjem kasnejših – z verodostojnimi listina-
mi izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev.

Pogoj: Ni blokad žiro računa;
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in

poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital pred-

stavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejavno-

sti.
Ponudnik lahko dobi na razpisu posel do

višine mesečne realizacije za leto 1998,
vendar največ do višine kapitala, izkazane-
ga v bilanci stanja na dan 31.12.1998. Ta-
ko izračunana vrednost se množi s količni-
kom iz spodnje tabele, glede na delež pro-
daje v celotni prodaji, ki ga družba dosega z
državno upravo. Za izračun količnika se upo-
števa povprečje podatkov iz tabele 2.3.
obrazca Prijave:

Merilo:
do 10%: 1
10–20%: 0,9
20–30%: 0,8
30–40%: 0,7
40–50%: 0,6
nad 50%: 0
Pogoj: Tako izračunana vrednost mora

doseči najmanj 5 mio SIT.
Naročnik bo v primeru nedeljivosti posla

ali bistveno neugodnejših ponudb drugih po-
nudnikov v ponudbeni fazi razpisa sprejel po-
nudbe nad omejitvami iz te točke, pri čemer
bo za celotno vrednost posla zahteval dodat-
no zavarovanje z menico ali poroštvom. Ena-
ko kvalitetno bo v takem primeru zavaroval
tudi izvajanje garancijskih obveznosti.

Na področju kapacitet, opremljenosti in
kadrov

Posest ustreznih prostorov za opravlja-
nje dejavnosti, ki so predmet razpisa:

Pogoj: Ponudnik ima vsaj 1 prostor za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti;

Merilo:
2 točki: dve lokaciji za opravljanje servi-

snih dejavnosti;
5 točk: več lokacij za opravljanje servi-

snih dejavnosti;
Razpoložljivost rezervnih delov in opre-

me za opravljanje garancijskih obveznosti:

Pogoj: Ponudnik izkazuje dostop do re-
zervnih delov in/ali nadomestne opreme;

Merilo:
3 točke: ponudnik izkazuje dostop do

rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenja-
vo opreme v standardnih rokih naročnika;

5 točk: ponudnik ima lastno skladišče
nadomestnih delov in rezervne opreme.

Ustrezno število primerno usposobljenih
kadrov za podporo (servis in tehnični inženi-
ring). Upošteva se samo redno zaposlene
delavce (za nedoločen ali določen čas).

Pogoj: Najmanj 4 delavce za podporo za
tujo tehnologijo in najmanj 7 delavcev za
podporo za lastno proizvodnjo;

Merilo:
2 točki: 5 – 8 delavcev za podporo;
4 točke: 9 – 11 delavcev za podporo;
6 točk: 12 – 16 delavcev za podporo;
8 točk: nad 16 delavcev za podporo;
Za lastno proizvodnjo se v zgornji tabeli

potrebno število delavcev za ocenjevanje
poveča za 3.

Kvalifikacije:
Pogoj: Vsaj 2 delavca morata imeti us-

trezne kvalifikacije za servis ponujene teh-
nologije, za lastno proizvodnjo pa vsaj 4;

Merilo:
2 točki: manj kot 4 delavci imajo kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
4 točke: manj kot 8 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
6 točk: manj kot 12 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
8 točk: več kot 12 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
Za lastno proizvodnjo se v zgornji tabeli

potrebno število delavcev za ocenjevanje
poveča za 2.

Bruto dohodki:
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj enaki

predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30%–50% kadrov, ki

jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

4 točke: plače od 51%–70% kadrov, ki
jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih je
prijavil ponudnik, presegajo 140.000 SIT
bruto.

Izkušnje:
Merilo:
2 točke: povprečna delovna doba ka-

drov za podporo na strokovnem področju
od 2 do 5 let;

4 točk: povprečna delovna doba kadrov
za podporo na strokovnem področju od 5
do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba kadrov
za podporo na strokovnem področju nad 7
let;

Za področje tuje tehnologije
Pogoj: Za vsako ponujeno tehnologijo

mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba
(točka 8 prilog), ki zajema celotno podporo
proizvajalca, principala ali zastopnika teh-
nologije za prodajo in servis opreme, vključ-
no s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskr-
bo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in
prenosom pravic – odsotnost pomeni pogoj
za usposobljenost na zadevnem področju.
Razen tega mora ponudnik izkazovati naj-

višji možni status pri principalu oziroma proi-
zvajalcu. Če ta pogoj za določeno tehnolo-
gijo izpolnjuje samo en ponudnik, se bo
usposobljenost za to tehnologijo priznala tu-
di ponudnikom z naslednjim nižjim statu-
som.

Pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je imel
urejena pogodbena razmerja za prodajo in
servis ponujene ali istovrstne tehnologije ne-
prekinjeno dve leti pred letom objave razpisa.

Za področje lastne proizvodnje
Pogoj: Izkazano ustrezno poslovno raz-

merje za dobavo ključnih komponent, ki se-
stavljajo ponujeno opremo;

Pogoj: Neprekinjeno poslovanje na po-
dročju prodaje in vzdrževanja ponujene teh-
nologije neprekinjeno najmanj za obdobje
dveh let pred letom objave razpisa;

Pogoj: Listine (točka 8 priloge), iz kate-
rih je za vsako komponento razvidno njiho-
vo veljavno razmerje z dobavitelji kompo-
nent;

Pogoj: Izjava proizvajalca ali principala
tuje blagovne znamke iz točke 10 prilog
ponudbe za ponudnike tehnologije iz lastne
proizvodnje, ki prodajajo opremo pod bla-
govnimi znamkami tujih proizvajalcev.

Priznanje sposobnosti
Ponudniku se lahko prizna sposobnost

za lastno proizvodnjo v kakršnikoli obliki le v
primeru, če izpolnjuje pogoje in merila za
lastno proizvodnjo. Ponudnikom bo v okviru
finančnih omejitev priznana sposobnost v
primeru, če bodo izpolnjevali zahtevane po-
goje in če bodo po zgornjih merilih zbrali
najmanj 30 točk.

Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in doku-
mente.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo organiziral sestanek s po-
nudniki v prostorih na Langusovi 4 v Ljublja-
ni (1. nadstropje) dne 6. 1. 2000 ob 13.
uri, na katerem bo dajal pojasnila v zvezi z
razpisom. Informacije in elektronsko verzijo
razpisne dokumentacije je mogoče dobiti
na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 53 z
dne 2. 7. 1999.

Center Vlade za informatiko

Ob-16547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

2. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izbiro spo-
sobnih dobaviteljev za dobavo in garan-
cijsko vzdrževanje mrežne, komunika-
cijske in druge računalniške strojne
opreme državnih organov in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije z oz-
nako PMO.IT-2000.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
2.000,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v letu 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nad-
stropje 01, soba 25 (vložišče), telefaks
061/178-8649.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo, dobljeno preko interneta, zna-
ša 4.000 SIT, za pisno verzijo pa 12.000
SIT. Ponudnik mora za dvig pisne verzije
dokumentacije predložiti fotokopijo virma-
na. Ponudnik, ki prevzame razpisno doku-
mentacijo preko interneta, mora ob oddaji
ponudbe v glavni pisarni naročnika predlo-
žiti fotokopijo virmana, s katerim dokazuje
plačilo dokumentacije. Žiro račun naročni-
ka je: 50100-630-10014, sklic na 1521.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 2000 do vključ-
no 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 11.30, na lokaciji naročni-
ka, RS, Center Vlade za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): sposobnost za izvajanje razpisa-
nih del bo priznana ponudnikom, ki bodo
ustrezali naslednjim pogojem:

Na poslovnem področju
Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom;
Pogoj: Registracija in obrtno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe;
Poslovna solidnost ponudnika:
Pogoj: Delež prihodkov iz dejavnosti po-

nudnika v letu 1998 glede na povprečje
deležev prihodkov iz dejavnosti vseh popol-
nih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v višini

50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini nad

120% od povprečja .
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri
poslovanju (večkratne neustrezne dobave
ali izkazano ponavljanje napak pri servisira-
nju opreme glede na pogodbene pogoje);

Reference ponudnika na razpisanem po-
dročju:

Pogoj: prodaja ponujene blagovne znam-
ke določene opreme je pri ponudniku leta
1999 glede na leto 1998 padla za več kot
50%.

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost poslovanja;
3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost poslovanja;
5 točk: postopek pridobivanja ISO certi-

fikata na področju poslovanja;
10 točk: pridobljen ISO certifikat na po-

dročju poslovanja.
Na finančnem področju
Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih ob-

veznosti najmanj 0,8;

Količnik bo izračunan na podlagi podat-
kov iz bilance stanja za leto 1998, z upošte-
vanjem kasnejših – z verodostojnimi listina-
mi izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev.

Pogoj: Ni blokad žiro računa;
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in

poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital pred-

stavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejavno-

sti.
Ponudnik lahko dobi na razpisu posel do

višine mesečne realizacije za leto 1998,
vendar največ do višine kapitala, izkazane-
ga v bilanci stanja na dan 31. 12. 1998.
Tako izračunana vrednost se množi s količ-
nikom iz spodnje tabele, glede na delež
prodaje v celotni prodaji, ki ga družba dose-
ga z državno upravo. Za izračun količnika
se upošteva povprečje podatkov iz tabele
2.3. obrazca Prijave:

Merilo:
do 10%: 1
10–20%: 0,9
20–30%: 0,8
30–40%: 0,7
40–50%: 0,6
nad 50%: 0
Pogoj: Tako izračunana vrednost mora

doseči najmanj 5 mio SIT.
Naročnik bo v primeru nedeljivosti posla

ali bistveno neugodnejših ponudb drugih po-
nudnikov v ponudbeni fazi razpisa sprejel
ponudbe nad omejitvami iz te točke, pri če-
mer bo za celotno vrednost posla zahteval
dodatno zavarovanje z menico ali poroš-
tvom. Enako kvalitetno bo v takem primeru
zavaroval tudi izvajanje garancijskih obvez-
nosti.

Na področju kapacitet, opremljenosti in
kadrov

Posest ustreznih prostorov za opravlja-
nje dejavnosti, ki so predmet razpisa:

Pogoj: Ponudnik ima vsaj 1 prostor za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti;

Merilo:
2 točki: dve lokaciji za opravljanje servi-

snih dejavnosti;
5 točk: več lokacij za opravljanje servi-

snih dejavnosti;
Razpoložljivost rezervnih delov in opre-

me za opravljanje garancijskih obveznosti:
Pogoj: Ponudnik izkazuje dostop do re-

zervnih delov in/ali nadomestne opreme;
Merilo:
3 točke: ponudnik izkazuje dostop do

rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenja-
vo opreme v standardnih rokih naročnika;

5 točk: ponudnik ima lastno skladišče
nadomestnih delov in rezervne opreme.

Ustrezno število primerno usposobljenih
kadrov za podporo (servis in tehnični inženi-
ring). Upošteva se samo redno zaposlene
delavce (za nedoločen ali določen čas).

Pogoj: Najmanj 4 delavce za podporo za
tujo tehnologijo in najmanj 7 delavcev za
podporo za lastno proizvodnjo;

Merilo:
2 točki: 5–8 delavcev za podporo;
4 točke: 9–11 delavcev za podporo;
6 točk: 12–16 delavcev za podporo;
8 točk: nad 16 delavcev za podporo;

Za lastno proizvodnjo se v zgornji tabeli
potrebno število delavcev za ocenjevanje
poveča za 3.

Kvalifikacije:
Pogoj: Vsaj 2 delavca morata imeti us-

trezne kvalifikacije za servis ponujene teh-
nologije, za lastno proizvodnjo pa vsaj 4;

Merilo:
2 točki: manj kot 4 delavci imajo kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
4 točke: manj kot 8 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
6 točk: manj kot 12 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
8 točk: več kot 12 delavcev ima kvalifi-

kacije za servis ponujenih tehnologij;
Za lastno proizvodnjo se v zgornji tabeli

potrebno število delavcev za ocenjevanje
poveča za 2.

Bruto dohodki:
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj enaki

predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30%–50% kadrov, ki

jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

4 točke: plače od 51%–70% kadrov, ki
jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih je
prijavil ponudnik, presegajo 140.000 SIT
bruto.

Izkušnje:
Merilo:
2 točke: povprečna delovna doba ka-

drov za podporo na strokovnem področju
od 2 do 5 let;

4 točk: povprečna delovna doba kadrov
za podporo na strokovnem področju od 5
do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba kadrov
za podporo na strokovnem področju nad
7 let;

Za področje tuje tehnologije
Pogoj: Za vsako ponujeno tehnologijo

mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba
(točka 8 prilog), ki zajema celotno podporo
proizvajalca, principala ali zastopnika teh-
nologije za prodajo in servis opreme, vključ-
no s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskr-
bo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in
prenosom pravic – odsotnost pomeni pogoj
za usposobljenost na zadevnem področju.
Razen tega mora ponudnik izkazovati naj-
višji možni status pri principalu oziroma proi-
zvajalcu. Če ta pogoj za določeno tehnolo-
gijo izpolnjuje samo en ponudnik, se bo
usposobljenost za to tehnologijo priznala tu-
di ponudnikom z naslednjim nižjim statu-
som.

Pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je imel
urejena pogodbena razmerja za prodajo in
servis ponujene ali istovrstne tehnologije ne-
prekinjeno dve leti pred letom objave razpisa.

Za področje lastne proizvodnje
Pogoj: Izkazano ustrezno poslovno raz-

merje za dobavo ključnih komponent, ki se-
stavljajo ponujeno opremo;

Pogoj: Neprekinjeno poslovanje na po-
dročju prodaje in vzdrževanja ponujene teh-
nologije neprekinjeno najmanj za obdobje
dveh let pred letom objave razpisa;

Pogoj: Listine (točka 8 priloge), iz katerih
je za vsako komponento razvidno njihovo ve-
ljavno razmerje z dobavitelji komponent;
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Pogoj: Izjava proizvajalca ali principala
tuje blagovne znamke iz točke 10 prilog
ponudbe za ponudnike tehnologije iz lastne
proizvodnje, ki prodajajo opremo pod bla-
govnimi znamkami tujih proizvajalcev.

Priznanje sposobnosti
Ponudniku se lahko prizna sposobnost

za lastno proizvodnjo v kakršnikoli obliki le v
primeru, če izpolnjuje pogoje in merila za
lastno proizvodnjo. Ponudnikom bo v okviru
finančnih omejitev priznana sposobnost v
primeru, če bodo izpolnjevali zahtevane po-
goje in če bodo po zgornjih merilih zbrali
najmanj 30 točk.

Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in doku-
mente.

9. Morebitne druge informacije o naročilu:
naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki
v prostorih na Langusovi 4 v Ljubljani (1. nad-
stropje) dne 6. 1. 2000 ob 13. uri, na kate-
rem bo dajal pojasnila v zvezi z razpisom.
Informacije in elektronsko verzijo razpisne do-
kumentacije je mogoče dobiti na internetu na
naslovu http://www.gov.si/razpisi/

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 53 z
dne 2. 7. 1999.

Center Vlade za informatiko

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-16548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
061/178-8649.

2. Kraj izvedbe del: območje Republike
Slovenije.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: predmet javnega raz-
pisa je izbira sposobnih izvajalcev za pro-
jektiranje, konstrukcijo, dograditev, adap-
tacijo in garancijsko vzdrževanje lokalnih
računalniških mrež za potrebe državnih or-
ganov z lastno opremo in materialom ali z
opremo in materialom, ki ga priskrbi na-
ročnik. Možne lokacije za izvajanje razpisanih
del se nahajajo na celotnem ozemlju Republi-
ke Slovenije. Naročnik javnega razpisa je Cen-
ter vlade za informatiko v svojem imenu ter v
imenu in za račun državnih organov RS in Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Republike Slo-
venije, ki bodo s ponudniki, katerim bo prizna-
na sposobnost po tem razpisu, sklepali samo-
stojne pogodbe z oznako PLM.IT-2000.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

2.000,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: sukcesivne

izvedbe v letu 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 25
(vložišče), telefaks 061/178-8649.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo, dobljeno preko interneta,
znaša 4.000 SIT, za pisno verzijo pa
12.000 SIT. Ponudnik mora za dvig pisne
verzije dokumentacije predložiti fotokopijo
virmana. Ponudnik, ki prevzame razpisno
dokumentacijo preko interneta, mora ob
oddaji ponudbe v glavni pisarni naročnika
predložiti fotokopijo virmana, s katerim do-
kazuje plačilo dokumentacije. Žiro račun
naročnika je: 50100-630-10014, sklic na
1521.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 12. 1. 2000 do vključno 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2000 ob 11.30, na lokaciji naročni-
ka, RS, Center Vlade za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

Sposobnost za izvajanje razpisanih del
bo priznana ponudnikom, ki bodo ustrezali
naslednjim pogojem:

Na poslovnem področju
Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom;
Pogoj: Registracija in obrtno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe;
Poslovna solidnost ponudnika:
Pogoj: Delež prihodkov iz dejavnosti po-

nudnika v letu 1998 glede na povprečje
deležev prihodkov iz dejavnosti vseh popol-
nih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v višini

50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini nad

120% od povprečja .
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj pri
poslovanju (večkratne neustrezne dobave
ali izkazano ponavljanje napak pri servisira-
nju opreme glede na pogodbene pogoje);

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost poslovanja;
3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost poslovanja;
5 točk: postopek pridobivanja ISO certi-

fikata na področju poslovanja;
10 točk: pridobljen ISO certifikat na po-

dročju poslovanja.
Na finančnem področju
Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih ob-

veznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 1998, z upošte-
vanjem kasnejših – z verodostojnimi listina-

mi izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev.

Pogoj: Ni blokad žiro računa;
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in

poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital pred-

stavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejavno-

sti.
Ponudnik lahko dobi na razpisu posel do

višine mesečne realizacije za leto 1998,
vendar največ do višine kapitala, izkazane-
ga v bilanci stanja na dan 31. 12. 1998.
Tako izračunana vrednost se množi s količ-
nikom iz spodnje tabele, glede na delež
prodaje v celotni prodaji, ki ga družba dose-
ga z državno upravo. Za izračun količnika
se upošteva povprečje podatkov iz tabele
2.3. obrazca Prijave:

Merilo:
do 10%: 1
10–20%: 0,9
20–30%: 0,8
30–40%: 0,7
40–50%: 0,6
nad 50%: 0
Pogoj: Tako izračunana vrednost mora

doseči najmanj 5 MIO SIT.
Naročnik bo v primeru nedeljivosti posla

ali bistveno neugodnejših ponudb drugih po-
nudnikov v ponudbeni fazi razpisa sprejel
ponudbe nad omejitvami iz te točke, pri če-
mer bo za celotno vrednost posla zahteval
dodatno zavarovanje z menico ali poroš-
tvom. Enako kvalitetno bo v takem primeru
zavaroval tudi izvajanje garancijskih obvez-
nosti.

Na področju kapacitet, opremljenosti in
kadrov

Posest ustreznih prostorov za opravlja-
nje dejavnosti, ki so predmet razpisa:

Pogoj: Ponudnik ima vsaj 1 prostor za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti;

Merilo:
2 točki: dve lokaciji za opravljanje razpi-

sanih dejavnosti;
5 točk: več lokacij za opravljanje razpi-

sanih dejavnosti;
Razpoložljivost rezervnih delov in opre-

me za opravljanje garancijskih obveznosti:
Pogoj: Ponudnik izkazuje dostop do re-

zervnih delov in/ali nadomestne opreme;
Merilo:
3 točke: ponudnik izkazuje dostop do

rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenja-
vo opreme v standardnih rokih naročnika;

5 točk: ponudnik ima lastno skladišče
nadomestnih delov in rezervne opreme.

Ustrezno število primerno usposobljenih
kadrov za podporo (projektiranje, konstruk-
cija, inštaliranje, servis, svetovanje, vode-
nje). Upošteva se samo redno zaposlene
delavce (za nedoločen ali določen čas).

Za projektiranje, konstrukcijo, dodelave,
adaptacije in vzdrževanje pasivnega dela
LAN, brez uporabe stikalne tehnologije:

Pogoj: Več kot 4 redno zaposleni delav-
ci za podporo;

Merilo:
2 točki: 5–9 redno zaposlenih delavcev

za podporo;
4 točke: 10–14 redno zaposlenih delav-

cev za podporo;
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6 točk: 15–20 redno zaposlenih delav-
cev za podporo;

8 točk: 21–25 redno zaposlenih delav-
cev za podporo;

10 točk: nad 25 redno zaposlenih delav-
cev za podporo;

Za projektiranje, konstrukcijo, dodelave,
adaptacije in vzdrževanje pasivnega dela
LAN, z uporabo stikalne tehnologije:

Pogoj: Več kot 9 redno zaposlenih de-
lavcev za podporo;

Merilo:
3 točke: 9–12 redno zaposlenih delav-

cev za podporo;
6 točk: 13–16 redno zaposlenih delav-

cev za podporo;
9 točk: 17–20 redno zaposlenih delav-

cev za podporo;
12 točk: nad 20 redno zaposlenih delav-

cev za podporo;
Kvalifikacije:
Pogoj: Vsaj 2 delavca morata imeti us-

trezne kvalifikacije za projektiranje, kon-
strukcijo, inštaliranje in servis ponujene teh-
nologije;

Pogoj: Vsaj 1 delavec mora imeti potrdi-
la o strokovnem izpitu za projektiranje jako-
točnih omrežij;

Merilo:
3 točke: manj kot 4 delavci imajo ustrez-

ne kvalifikacije;
6 točk: manj kot 8 delavcev ima ustrez-

ne kvalifikacije;
9 točk: 8 ali več delavcev ima ustrezne

kvalifikacije;
Bruto dohodki:
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj enaki

predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30%–50% kadrov, ki

jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

4 točke: plače od 51%–70% kadrov, ki
jih je prijavil ponudnik, presegajo 140.000
SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih je
prijavil ponudnik, presegajo 140.000 SIT
bruto.

Izkušnje:
Merilo:
2 točke: povprečna delovna doba ka-

drov za podporo na strokovnem področju
od 2 do 5 let;

4 točk: povprečna delovna doba kadrov
za podporo na strokovnem področju od 5
do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba ka-
drov za podporo na strokovnem področju
nad 7 let;

Za področje tehnologije in materiala
Pogoj: Za vsako ponujeno tehnologijo

mora biti sklenjena veljavna pisna pogod-
ba (točka 8 prilog), ki zajema celotno pod-
poro proizvajalca, principala ali zastopnika
tehnologije za prodajo in servis opreme,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomoč-
jo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi
pogoji in prenosom pravic – odsotnost po-
meni pogoj za usposobljenost na zadev-
nem področju.

Pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je imel
urejena pogodbena razmerja za montažo,
prodajo in servis ponujene ali istovrstne teh-
nologije neprekinjeno dve leti pred letom
objave razpisa.

Skladnost ponujene opreme in materiala
z zahtevanimi standardi:

Pogoj: Vsa ponujena tehnologija mora
biti skladna s standardi iz poglavja 3.3 (Stan-
dardi).

Priznanje sposobnosti
Ponudnikom bo v okviru finančnih omeji-

tev priznana sposobnost v primeru, če ne
bodo izločeni na podlagi izločilnih kriterijev
in če bodo po zgornjih merilih zbrali za pro-
jektiranje, konstrukcijo, dodelave, adapta-
cije in vzdrževanje pasivnega dela LAN, brez
uporabe stikalne tehnologije najmanj 21
točk in za projektiranje, konstrukcijo, dode-
lave, adaptacije in vzdrževanje pasivnega
dela LAN, z uporabo stikalne tehnologije
najmanj 34 točk.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo organiziral sestanek s po-
nudniki v prostorih na Langusovi 4 v Ljublja-
ni (1. nadstropje) dne 6. 1. 2000 ob 13.
uri, na katerem bo dajal pojasnila v zvezi z
razpisom. Informacije in elektronsko verzijo
razpisne dokumentacije je mogoče dobiti
na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/

11. Številka objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Uradni list RS, št. 63 z
dne 6. 8. 1999

Center Vlade za informatiko

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-360/99 Ob-16444
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: špediterske storitve: iz-
bira izvajalcev s priznano sposobnostjo
za izvedbo špeditersko izvozno-uvoznih
storitev. Ocenjena vrednost naročil je
80,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: fe-
bruar 2000–februar 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploš-
čad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise,
tel. 061/171-25-86, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 56/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-

kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS PUS 56/99 – špediterske storitve”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
150.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): naročnik bo pri izbiri uspo-
sobljenosti ponudnikov za izvedbo špedi-
terskih storitev upošteval naslednja merila:

A. Popolnost ponudbe
Za popolno ponudbo se šteje ponud-

ba, ki ima:
A.a. dokumente, ki jih izdajajo uradne

ustanove:
1. dokazilo pristojnega organa o regi-

straciji ponudnika za dejavnost, v katero so-
di izvajanje javnega naročila in dokazuje sta-
nje, ki na dan odpiranja ponudb ni starejše
od 30 dni;

2. odločba pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila;

3. BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdani
s strani Agencije za plačilni promet (BON 2
in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne sme-
ta biti starejša od 30 dni) ali davčna napo-
ved za samostojne podjetnike za leto
1998, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS;

4. dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom, ne starejše od 30 dni;

5. bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 30.000 SIT, veljavna do
15. 2. 2001, brezpogojna in plačljiva na
prvi poziv;

6. izjava banke, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe dala bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti, plačljivo na prvi poziv, brez ugo-
vorov naročnika, ki mora veljati 60 dni dlje,
kot bo rok za izvršitev konkretne pogodbe;

7. izjava ponudnika o višini in veljav-
nosti carinske garancije ter poravnanju ob-
veznosti do Carinske uprave Republike Slo-
venije, ki na dan odpiranja ponudb ni starej-
še od 30 dni;

A.b. ostale izjave in vpisane zahteva-
ne podatke ter zahteve:

1. izpolnjeno povabilo k oddaji po-
nudbe;
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2. izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter da bo ponudbo pripravil
skladno z navodilom za izdelavo ponudbe;

3. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe;

4. izpolnjena ponudba špediterskih
dejavnosti/storitev;

5. izjava o urejenosti varovanja zaup-
nih podatkov v skladu s predpisi ter varova-
nju objektov in prostorov, v katerih se hrani
vojaško orožje in oprema in o dovolitvi vpo-
gleda v izvajanje varovanja;

6. izpolnjena tabela 1. Ocena vred-
nosti storitev pri carinskem posredovanju;

7. izpolnjen dokument 2. Ocena vred-
nosti ostalih storitev;

8. izpolnjen dokument 3. Ocena vred-
nosti strokovne usposobljenosti;

9. vzorec pogodbe;
B. Izločilni kriterij:
1. izjava o urejenosti varovanja zaup-

nih podatkov v skladu s predpisi ter varova-
nju objektov in prostorov, v katerih se hrani
vojaško orožje in oprema in o dovolitvi vpo-
gleda v izvajanje varovanja – opredelitev z
DA v izjavi pod zap. št. 2. in 3.;

C. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti za izvajanje špediterskih stori-
tev za naročnika

C.1. Merila za oceno vrednosti stori-
tev pri carinskem posredovanju

Najugodnejši ponudnik v posamezni
rubriki se oceni s 5 točkami. Vsi ostali pa
procentualno v odvisnosti od najugodnejše-
ga z manj kot 5 točkami

Rubrika Ponder

1.1 Minimum 0,05
1.2 Vrednostni razredi* 0,18
1.3 Strošek car. garancije 0.16
1.4 Dodatna car. tarifa 0,06
Skupaj carinsko posredovanje 0,45

* Upošteval se bo podatek, ki bo izra-
čunan z navadno aritmetično sredino iz po-
datkov (odstotkov), ki jih bo ponudnik nave-
del pri posameznih vrednostnih razredih.

C.2. Merila za oceno vrednosti osta-
lih storitev

Rubrika Ponder

2.1 Transport in sklad 0,13
2.2 Povezava s tujimi šped. 0,07
2.3 Posebni prevozi 0,05
2.4 Zavarovanje 0,05
Skupaj ostale storitve 0,30

C.3. Merila za oceno vrednosti refe-
renc ponudnika (vrednost ponderja: 0,15)
– ponudnik že vršil posle

po uredbi 5 točk
– obsežni in zahtevni posli 3 točke
– ostali standardni posli 1 točka

C.4. Merila za oceno vrednosti stro-
kovne usposobljenosti (vrednost ponderja:
0,10)
– v celoti ustreza zahtevam –
opredelitev za A, B, C, D 5 točk
– delno ustreza zahtevam
(pogoj RSIP) – opredelitev za C
in še dve področji usposobljenosti 3 točke
– ne ustreza zahtevam – ostalo 1 točka

Legenda področij usposobljenosti:
A: usposobljenost firme in zaposle-

nih; članstvo v raznih združenjih (za avdio,
ladijske itd. storitve)

B: sodobna računalniška oprema (po-
vezave filial, elek. pošta itd.)

C: računalniški sistem izmenjave po-
datkov s carino – RSIP

D: svetovanje strokovnjakov pri zah-
tevnih projektih

C.5. Zbirni pregled meril za ugotavlja-
nje in priznanje sposobnosti za izvajanje špe-
diterskih storitev za naročnika

Področje Ponder

1. Carinsko posredovanje 0,45
2. Ostale storitve 0,30
3. Reference ponudnika 0,15
4. Strokovna usposobljen. 0,10
Skupno 1,00

Končno zbirno merilo za priznanje
sposobnosti

Sposobnost bo priznana tistim ponud-
nikom, ki bodo ali dosegli ali presegli pov-
prečno skupno oceno, povprečna skupna
ocena se izračuna kot navadna aritmetična
sredina ocen vseh veljavnih ponudb ponud-
nikov.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik želi pridobiti zelo kakovostne
ponudnike. Naročnik bo v postopku oddaje
javnega naročila s pisnim vabilom (pozivom
k oddaji ponudb) povabil ponudnike s priz-
nano sposobnostjo, da predložijo ponudbe
za posamezne projekte ali posle oziroma
ponudbe za sklop istovrstnih poslov, ki se v
daljšem obdobju ponavljajo. V skladu s tem
bodo sklenjene posamične pogodbe oziro-
ma generalna pogodba.

11.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Ob-16486

Request for expressions of interest

Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization

Project
Project Coordination Office, Technical

Tasks:
 Organization, procurement, financial

monitoring of project
 and administrative support

(PCO_8.2D)

Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. The Republic of Slovenia has applied

for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and intends to apply
part of the proceeds of this loan to pay-
ments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Project
Coordination Office, Technical Tasks: or-

ganization, procurement, financial monitor-
ing of the project and administrative support
(PCO_8.2D)

2. The project will require the services
of a consulting company to provide at least
four full time technical staff in the areas of
project organization and monitoring, pro-
curement, financial monitoring of the project
and administrative support. Duration of As-
signment: 12 months for each of the tasks
– full time. The contract will be extendable
on a yearly bases, but not exceeding the
termination of the project being December
31, 2004.

3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia now invites eligi-
ble consultants to indicate their interest in
providing the services. Interested consult-
ants must provide information indicating that
they are qualified to perform the services
(references, description of similar assign-
ments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills, etc.).

4. A consultant will be selected in ac-
cordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised Septem-
ber 1997 and January 1999.

5. Interested consultants may obtain fur-
ther information from background docu-
ments at the address below on working days
from 8. to 15. hours.

6. Expressions of interest must be deliv-
ered to the address below one week from
the announcement in the national newspa-
per and the national gazetteer. The submis-
sion deadline is on December 10, 1999 at
12. am. local time: Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia, Real
Estate Registration Modernization Project,
Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
Sl-1000 Ljubljana, tel. +386 61 178 4921;
faks +386 61 178 4834, e-mail:
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia

Ob-16493

Poziv k predložitvi interesa

Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja

nepremičnin
Projektna pisarna,

tehnične naloge: Organizacija, naročila
in nabava, finančno spremljanje

 projekta in administrativna podpora
(PCO_8.2D)

Št. posojila: IBRD 4498 – 0 SLO
1. Republika Slovenija je zaprosila za po-

sojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanje stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo Projekta po-
sodobitve evidentiranja nepremičnin – Pro-
jektna pisarna, tehnične naloge: organizaci-
ja, naročila in nabava, finančno spremljanje
projekta in administrativna podpora
(PCO_8.2D).

2. Podjetje naj za delo na projektu za
poln delovni čas zagotovi vsaj štiri stro-
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kovnjake za naslednja področja: organi-
zacijo in spremljanje projekta, naročila in
nabavo, finančno spremljanje projekta ter
administrativno podporo. Trajanje naroči-
la: 12 mesecev za vsako nalogo – poln
delovni čas. Možnost letnega podaljševa-
nja pogodbe, vendar največ do konca tra-
janja projekta, ki bo predvidoma 31. de-
cembra 2004.

3. Geodetska uprava Republike Slove-
nije poziva svetovalce z ustreznimi kvalifika-
cijami, da naznanijo svoj interes za zagotav-
ljanje opisanih storitev. Interesenti morajo
predložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim
pogojem za izvedbo storitev (priporočila,
opisi dela na sorodnih nalogah, izkušnje pri
delu v podobnih pogojih, posedovanje us-
treznih znanj, itn.).

4. Svetovalec bo izbran v skladu s po-
stopki, opisanimi v smernicah Svetovne ban-
ke: izbira in zaposlovanje svetovalcev s stra-
ni jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in ja-
nuarju 1999.

5. Dodatne informacije lahko interesenti
pridobijo iz pripravljene dokumentacije na
spodaj omenjenem naslovu vsak delavnik
od 8. do 15. ure po lokalnem času od po-
nedeljka do petka.

6. Interes je treba predložiti na spodaj
omenjeni naslov najkasneje en (1) teden po
objavi v časopisih. Rok za oddajo je 10.
december 1999 do 12. ure: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt poso-
dobitve evidentiranja nepremičnin, Nives Ju-
rcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, tel. +386 61 178 4921, faks
+386 61 178 4834.

Geodetska uprava RS

Ob-16460
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

skega sklada in pravilnika o delovanju Ga-
rancijskega sklada, Regionalni razvojni cen-
ter – Garancijski sklad (v nadaljevanju RRC
GS) objavlja v sodelovanju z Banko Koper
d.d. in SKB Banko d.d. Ljubljana-PE Koper

razpis
za dolgoročna posojila ter garancije za

dolgoročna posojila za projekte
malega gospodarstva

1. Predmet razpisa: predmet tega razpi-
sa so sredstva za dodelitev dolgoročnih po-
sojil v skupni višini 215,180.000 SIT, za
katere bo RRC GS dodeljeval garancije v
višini 50% skupne vrednosti posojil, kar zna-
ša 107,590.000 SIT.

Partner v projektu Kvota posojil
na razpolago

Mestna občina Koper in OOZ Koper 118,335.000 SIT,
Občina Izola in OOZ Izola 16,940.000 SIT,
Občina Piran in OOZ Piran 27,020.000 SIT,
Občina Sežana 21,910.000 SIT,
OOZ Sežana (velja tudi za člane OOZ
iz občin Divača in Komen) 7,735.000 SIT,
Občina Hrpelje-Kozina 7,735.000 SIT,
Občina Ilirska Bistrica 15,505.000 SIT,
SKUPAJ 215,180.000 SIT.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;

– obrestna mera znaša TOM + 3,8% na
letni ravni (Občina Ilirska Bistrica regresira
svojim posojilojemalcem 2 odstotni točki);

– doba vračanja posojila znaša od naj-
manj 1 leta do največ 5 let;

– moratorij na vračanje posojila znaša
do največ 6 mesecev;

– prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;

– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini 50%,
preostalih 50% pa v skladu s pogoji banke.

2.2. Garancija:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za ga-

rancijo;
– garancija ne more presegati 50% po-

sojila, odobrenega pod pogoji pod točko
2.1. tega razpisa;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje tveganosti projekta;

– prosilec mora plačati za izdano garan-
cijo 1% od odobrenega posojila.

3. Nameni za katere se dodeljujejo dol-
goročna posojila in garancije

Posojila in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov;

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednje tri pogoje:

– so člani Garancijskega sklada pri Re-
gionalnem razvojnem centru (podpisana vlo-
ga za včlanitev ter plačilo pristopnine v zne-
sku 50.000 SIT);

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin, ki so sofinancirale ustanovitev Garancij-
skega sklada (trenutno: Piran, Izola, Koper,
Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina).

V skladu s pravilnikom delovanja Garan-
cijskega sklada, članstvo v skladu ne pred-
stavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri
odobritvi posojila in garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev poso-
jila in garancij.

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.

Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;

– katerih projekti bodo: razvojno narav-
nani (uvajanje novih tehnologij, inovacije,
nastop na tujih trgih, odpiranje novih delov-
nih mest);

– ekološko naravnani;
– z boljšo boniteto.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je

razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev po-
sojila in garancije, ki ga lahko člani sklada
dobijo na naslednjih mestih:

– RRC Koper, Koper, Ferrarska 2, tel.
066/392-263,

– Sloveneta d.o.o., Sežana, I. Tankov-
ske brigade 9, tel. 067/344-600,

– Občina Ilirska Bistrica – RIC – Odd. za
gosp. in finance ter sedež RRC (kontaktna
oseba Marijan Čeligoj), Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361.

Izpolnjene vloge z vso potrebno doku-
mentacijo se lahko oddajo na zgoraj nave-
denih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma najkasneje do 31. 5.
2000. RRC GS bo javno objavil datum po-
rabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravna-

val kreditni odbor RRC GS in izbrani banki
enkrat mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

RRC GS bo prosilca pisno seznanil z
odločitvijo pristojnih organov v tridesetih
dneh po sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije v zvezi s tem razpisom dobijo prosil-
ci na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper
Garancijski sklad

Št. 403-3/99 Ob-16482
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98), proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1999 (Ur. l. RS, št.
91/98) ter pravilnika o sofinanciranju asi-
stentov stažistov (Ur. l. RS, št. 38/99) Mini-
strstvo za šolstvo in šport ponovno objavlja

razpis
za sofinanciranje asistentov stažistov v

študijskem letu 1999/2000
1. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-

na, Župančičeva 6, bo v študijskem letu
1999/2000 sofinanciralo še največ 10 asi-
stentov stažistov.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport mesečno nameni-
lo univerzama in koncesioniranim samostoj-
nim visokošolskim zavodom za asistente sta-
žiste, je 3,170.000 SIT.
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3. Na razpis se lahko prijavijo univerzi in
koncesionirani samostojni visokošolski za-
vodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki iz-
vajajo javno službo. V prijavi morajo navesti:

– priimek in ime ter rojstne podatke kan-
didata za asistenta stažista,

– dokazilo, da je slovenski državljan ali
Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki
se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slo-
venije,

– podatke o njegovi strokovni usposob-
ljenosti in uspešnosti (diplomi, smeri, pov-
prečni oceni vseh izpitov, oceni diplome;
če je povprečna ocena manj kot 8,5, mora
pristojni organ visokošolskega zavoda vlo-
go dodatno utemeljiti),

– podatke o predvideni pedagoški ob-
veznosti asistenta stažista,

– podatke o vpisu asistenta stažista v
podiplomski študijski program v študijskem
letu 1999/2000,

– dokazilo o izvolitvi asistenta stažista v
naziv asistenta,

– pogodbo o zaposlitvi in pogodbo o izo-
braževanju s kandidatom za asistenta staži-
sta.

4. Prijavo je treba oddati Ministrstvu za
šolstvo in šport, Dalmatinova 2/14. nad-
stropje, Ljubljana, najkasneje 10. 12. 1999
do 12. ure, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano: “Ne odpiraj – prijava na ponovni
razpis za sofinanciranje asistentov stažistov
v študijskem letu 1999/2000“. Odpiranje
vlog bo 10. 12. 1999 ob 13. uri v sektorju
za višje strokovno in visoko šolstvo na Dal-
matinovi 2/14.

5. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne prijave. Ministrstvo bo pri izbiranju
dalo prednost kandidatom s tistih študijskih
področij, na katerih so visokošolski učitelji
preobremenjeni, kandidatom za nova štu-
dijska področja in kadrovsko pomladitev.
Upoštevana bo tudi uspešnost doslej sofi-
nanciranih asistentov stažistov. Sklep o izbi-
ri bo sprejet najkasneje do 17. 12. 1999.

6. Za sofinanciranje asistenta stažista bo
ministrstvo ob upoštevanju pravilnika o sofi-
nanciranju asistentov stažistov sklenilo po-
godbo z univerzama oziroma koncesionira-
nim samostojnim visokošolskim zavodom.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-16687
Na podlagi 81. člena zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu z
Odredbo o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za subvencioniranje strokovne in
mladinske periodike v letu 2000

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka proračunskih sredstev (v nadaljnem be-
sedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo in
šport Republike Slovenije, Župančičeva 6,
1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je subvencioniranje strokovne in
mladinske periodike.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo založniki
revije, ki:

– je registrirana pri državnem organu, pri-
stojnem za informiranje,

– izhaja najmanj eno leto,
– sodi med strokovno periodiko, name-

njeno posameznim razvojnim stopnjam
predšolskih otrok, učencev in dijakov, raz-
voju posameznih predmetov oziroma pred-
metnih področij v vzgojno-izobraževalnem
sistemu ter strokovnemu izobraževanju ozi-
roma informiranju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju,

– sodi med mladinsko periodiko, ki
obravnava dosežke z vseh področij člove-
kove ustvarjalnosti, prirejene posameznim
razvojnim stopnjam predšolskih otrok, učen-
cev, dijakov in študentov.

b) Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in samostojne priloge:

– uredniški program za leto 2000,
– predračun tiskarne, ki mora vsebovati

vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
(naklada, obseg, format, stavek, tisk, veza-
va, filmi, papir, platnice). Iz predračuna mo-
ra biti razvidna cena tiska na izvod,

– en izvod revije.
4. Merila za dodelitev sredstev:
a) za strokovno periodiko:
– strokovna ter estetska kakovost revije;
– tematsko pokriva revija izključno ozi-

roma predvsem področje vzgoje in izobra-
ževanja;

– informativna in strokovna revija name-
njena pedagoškim delavcem;

– revija, ki služi kot učni pripomoček;
– obseg revije;
– naklada;
– višina sredstev iz drugih virov;
– višina naročniške cene za leto 2000.
b) za mladinsko periodiko:
– tematsko pokriva revija izključno ozi-

roma predvsem področje vzgoje in izobra-
ževanja;

– višina naročniške cene za leto 2000;
– strokovna ter estetska kakovost revije;
– višina sredstev iz drugih virov;
– naklada;
5. Strokovna komisija: postopek javne-

ga razpisa in dodelitve subvencij vodi stro-
kovna komisija, ki jo imenuje minister, pri-
stojen za šolstvo in šport.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
60,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede na
razpoložljiva proračunska sredstva in glede na
to, koliko posamezna revija ustreza merilom,
opredeljenim v 4. točki tega razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2000, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve: vlogo na razpis je potrebno po-
slati najpozneje do 7. 3. 2000, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva
6, 1001 Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do 7. 3. 2000,
do 14. ure.

Opremljenost ponudb
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava

na razpis za subvencioniranje periodike«,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Vloge, ki ne bodo imele prilog, zahteva-

nih v 3. točki tega razpisa in vloge, ki ne
bodo v skladu s pogoji, določenimi v tej
točki tega razpisa, bodo zavržene.

9. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za do-
delitev sredstev bo opravila strokovna komi-
sija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z
2. točko 11. člena Odredbe o načinu odda-
janja subvencij, dotacij in drugih transferov
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/98) ne bo javno.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pre-
jeli zapisnik odpiranja.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v roku 45-ih dni od zaključka raz-
pisa.

Če bo proračun RS za leto 2000 sprejet
po 7. marcu 2000, bodo ponudniki o izidu
javnega razpisa obveščeni 45 dni po spre-
jetju proračuna.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
telefon 061/178-5210, ali poiščejo na in-
ternetu na naslovu:
http://www.mss.edus.si/novo/novosti.html

  Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-16486
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, 34/98, 91/98, 63/99, in
79/99) objavlja Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (v
nadaljevanju zavod)

javni razpis
za dodelitev subvencij delodajalcem, ki

zaposlujejo presežne delavce iz
podjetij, vključenih v Vladni projekt
pomoči pri revitalizaciji podjetij in
aktivnem razreševanju presežnih

delavcev in iz drugih podjetij, za katere
je Vladna projektna skupina zadolžena

za spremljanje izvajanja kadrovske
prenove

I. Predmet javnega razpisa
1) Predmet
Predmet razpisa je vzpodbujanje delo-

dajalcev k prezaposlovanju in izvajanju pro-
gramov prekvalifikacij delavcev iz podjetij,
vključenih v Vladni projekt pomoči pri revita-
lizaciji podjetij in aktivnem razreševanju pre-
sežnih delavcev ter vzpodbujanje delodajal-
cev za prezaposlovanje presežnih delavcev
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iz drugih podjetij, za katere je Vladna pro-
jektna skupina zadolžena za spremljanje iz-
vajanja kadrovske prenove.

A) Delodajalcem, ki prezaposlujejo pre-
sežne delavce iz podjetij, vključene v Vlad-
ni projekt pomoči pri revitalizaciji podjetij
in aktivnem razreševanju presežnih delav-
cev se lahko dodelijo sredstva v obliki:

– sofinanciranja prezaposlovanja delav-
cev,

– sofinanciranja prezaposlovanja in prek-
valifikacij prezaposlenih,

– sofinanciranja prezaposlovanja, prekva-
lifikacij in prilagoditve delovnih mest in teh-
nične opreme za zaposlitev invalidne osebe,

B) Delodajalcem, ki prezaposlujejo pre-
sežne delavce iz drugih podjetij, za katere
je Vladna projektna skupina zadolžena za
spremljanje izvajanja kadrovske prenove se
lahko dodelijo sredstva v obliki:

– sofinanciranja prezaposlovanja presež-
nih delavcev in presežnih delavcev – invali-
dov.

2) Skupna višina sredstev, ki se na
podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
45,000.000 SIT in se zagotavlja iz prora-
čunske postavke 7871 – vladni projekt
pomoči v višini 30,000.000 SIT za prijavi-
telje, ki kandidirajo za pridobitev sredstev
pod točko I.1.A in iz proračunske postav-
ke 6530 presežki v državnih podjetjih
15,000.000 SIT za prijavitelje, ki kandidi-
rajo za pridobitev sredstev pod točko
I.1.B.

II. Pogoji in merila
1) Na razpis se lahko prijavijo delodajal-

ci, ki zaposlujejo presežne delavce iz pod-
jetij, vključenih v Vladni projekt pomoči pri
revitalizaciji podjetja in aktivnem razreše-
vanju presežnih delavcev in iz drugih pod-
jetij, za katere je Vladna projektna skupina
zadolžena za spremljanje izvajanja kadrov-
ske prenove.

2) Podjetja in drugi delodajalci morajo
prezaposlene presežne delavce ohraniti v
delovnem razmerju najmanj dve leti od pre-
jema zadnjega nakazila sredstev in se zave-
zati, da bodo ohranili skupno število zapo-
slenih za ta čas.

3) Za pridobitev sredstev za sofinanci-
ranje prezaposlovanja delavcev lahko kan-
didirajo prijavitelji, ki so ali bodo od 1. 1.
1999 do dneva podpisa pogodbe zapo-
slili presežne delavce iz podjetij, vključe-
nih v Vladni projekt pomoči pri revitaliza-
ciji podjetja in aktivnem razreševanju pre-
sežnih delavcev in iz drugih podjetij, za
katere je Vladna projektna skupina zadol-
žena za spremljanje izvajanja kadrovske
prenove.

4) Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji,
ki niso v stečajnem postopku, prisilni porav-
navi, likvidaciji ali v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti.

III. Vsebina vloge
Vloga prijavitelja, ki se prijavlja za prido-

bitev sredstev pod točko I.1.A mora vsebo-
vati:

– obrazec A;
– plan poslovanja za tekoče in prihodnje

leto, iz katerega je razvidna upravičenost
zaposlovanja presežnih delavcev;

– terminski plan izvedbe prezaposlitev;
– seznam zaposlenih delavcev na zadnji

dan v mesecu pred oddajo vloge;

– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni;

– potrdilo, da prijavitelj ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, če
je prijavitelj – pravna oseba;

– potrdilo, da ni v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti, če je samostojni
podjetnik – posameznik.

Vloga prijavitelja, ki se prijavlja za prido-
bitev sredstev pod točko I.1.B mora vsebo-
vati:

– obrazec B;
– plan poslovanja za tekoče in prihodnje

leto, iz katerega je razvidna upravičenost
zaposlovanja presežnih delavcev;

– terminski plan izvedbe prezaposlitev;
– seznam zaposlenih delavcev na zadnji

dan v mesecu pred oddajo vloge;
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse

davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od trideset
dni;

– potrdilo, da prijavitelj ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, če
je prijavitelj – pravna oseba;

– potrdilo, da ni v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti, če je samostojni
podjetnik – posameznik.

Vsi prijavitelji, ki bodo izbrani, bodo mo-
rali pred podpisom pogodbe dostaviti:

– seznam prezaposlenih delavcev;
– obrazce M1/M2 za vse prezaposlene

delavce;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zava-

rovanje o številu zaposlenih;
– sporazum o prevzemu delavcev, ki so

jih prezaposlili.
IV. Način prijave na javni razpis in razpi-

sni roki:
· Prvo odpiranje vlog bo 21. 12. 1999.
· Vloge se bodo odpirale vsak tretji torek

v mesecu.
· Razpis je odprt do porabe sredstev iz

posameznih proračunskih postavk. Zaklju-
ček razpisa bo objavljen v Uradnem listu
RS.

· Vloge je potrebno poslati na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, Ljubljana – Komisija za
spremljanje izvajanja projekta prestrukturi-
ranja podjetij.

· Vlagatelji bodo obveščeni najpozneje v
45 dneh od odpiranja vlog.

· Upoštevane bodo vloge, ki bodo od-
dane v zapečateni kuverti na kateri morajo
biti ime in naslov prijavitelja ter jasno napi-
sano: Ne odpiraj – prijava na javni razpis
VPS.

· Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na Zavodu Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Služba za programe
zaposlovanja, Rožna dolina c. IX/6, pri An-
gelci Zajc tel. 061/17-69-960 vsak delav-
nik med 9. in 12. uro.

· Vse dodatne informacije za prijave, ki
se nanašajo na sredstva pod točko I.1.A
lahko interesenti dobijo po telefonu
062/228-320 pri Niku Gerlec vsak delan-
vik med 9. in 12. uro in za prijave pod
točko I.1.B pri Borisu Kunilo vsak delavnik
med 9. in 12.uro na telefonu
061/176-99-60.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-16320
Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-

turo, Cankarjeva 5, Ljubljana, objavlja

razpis
za pogodbeno svetovanje v posamičnih

postopkih denacionalizacije
1. Predmet razpisa je pogodbeno sveto-

vanje v postopkih denacionalizacije, ki ob-
sega pripravo ugotovitvenega zapisnika o
pravnem in dejanskem stanju zadeve, pri-
prave osnutkov odločb in sklepov, pripravo
osnutkov odgovorov na tožbo v primeru
sproženega upravnega spora ter opravlja-
nje procesnih dejanj v postopkih.

2. Na razpis se lahko prijavijo izključno
univerzitetni diplomirani pravniki z ustrezni-
mi izkušnjami. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati oziroma kandidatke:

– ki imajo opravljen pravniški državni iz-
pit,

– ki imajo izkušnje s področja denacio-
nalizacije,

– ki lahko takoj pričnejo z opravljanjem
pogodbenega svetovanja.

3. Čas izvedbe naročila je od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

4. Kandidati oziroma kandidatke naj pri-
jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
opisom strokovnih izkušenj pošljejo v zapr-
tih ovojnicah s pripisom “Ne odpiraj – po-
godbeno svetovanje”, na naslov: Ministrs-
tvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, naj-
kasneje v 15 dneh po objavi razpisa.

5. O izbranih predlogih bodo kandidati
oziroma kandidatke obveščeni v 15 dneh
po končanem zbiranju prijav. Z izbranimi
kandidati se bodo sklenile pogodbe o delu
za leto 2000, z možnostjo podaljšanja.

6. Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri Miranu Zupanu – državne-
mu podsekretarju, po tel. 061/178-5932.

Ministrstvo za kulturo

Št. 664/99 Ob-16325
1. Naročnik: Toplarna Hrastnik, d.o.o.,

Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik, kon-
taktna oseba: Boris Trstenjak, tel.
0601/44-272, faks 0601/43-271.

2. Predmet razpisa: izbira najboljšega
ponudnika za dobavo in montažo plin-
skega agregata za sočasno proizvodnjo
toplotne in električne energije.

3. Orientacijska vrednost: 100,000.000
SIT.

4. Pričetek del je februar 2000, zaklju-
ček december 2000.

5. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti do 17. 12. 1999, ob priložitvi potr-
dila o plačilu, na sedežu podjetja, Ulica pr-
voborcev 5a, 1430 Hrastnik.

6. Znesek za razpisno dokumentacijo je
30.000 SIT, plačilo z virmanom na ŽR
52710-601-14814, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo.

7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2000 do
10. ure.

8. Ponudbe se predajo v zapečatenih ku-
vertah na naslov: Toplarna Hrastnik, d.o.o.,
Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik (taj-
ništvo).

9. Odpiranje ponudb bo 17. 1. 2000 ob
11. uri, v poslovnih prostorih Toplarne
Hrastnik.
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10. Vsi ostali pogoji so detajlno oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

11. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Borisu Trstenjaku na tel.
0601/43-272 ali 44-272.

Toplarna Hrastnik, d.o.o.

Št. 032-08-2/99-7 Ob-16328
Občina Prevalje na podlagi 10. člena

zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo fi-
nancirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (Zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe
ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence,

d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),

e) programi kakovostnega športa,
f) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
g) drugi za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sede-
žu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje.

6. Rok za prijavo na razpis je 20.12.
1999.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejetju prora-
čuna.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje 2391 s
pripisom “Javni razpis – Šport“.

10. Podrobnejše informacije so na vo-
ljo na sedežu Občine Prevalje pri Stanki
Vauh.

Občina Prevalje

Ob-16391
Na podlagi 4. člena odloka o gospodar-

skih javnih službah Občine Tržič (Ur. l. RS,
št. 47/96 in 76/97) in 1. ter 5. člena odlo-
ka o podelitvi koncesije za izvajanje prevo-
zov učencev (Ur. l. RS, št. 78/98) Občina
Tržič objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

prevozov učencev
1. Koncedent: Občina Tržič, Trg svobo-

de 18, 4290 Tržič.
2. Predmet koncesije:
2.1 Izvajanje gospodarske javne službe:

prevozi učencev za potrebe Osnovne šole
Bistrica, Osnovne šole Zali rovt in Osnovne
šole Križe s podružničnimi šolami.

2.2 Izvajanje prevozov otrok s posebni-
mi potrebami v Osnovno šolo Helena Puhar
Kranj in Kranjske vrtce, v vrtec Mojca in
Mavrica.

Kandidat se lahko poteguje za pridobi-
tev koncesije za celotni razpisani obseg pre-
vozov ali ločeno za vsakega posebej.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklepa za določen čas, za dobo
treh let.

5. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
4. člena odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje prevozov učencev.

Kandidat za koncesionarja izkaže izpol-
njevanje pogojev z ustreznimi listinami ali
priporočili o dosedanjih izkušnjah in refe-
rencah na področju izvajanja javnega pot-
niškega prometa.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke tega razpisa in dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev iz razpisne dokumentacije;

– predlog cene za opravljanje storitev;
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-

ka kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, finančno-operativnega in raz-
vojnega vidika;

– dokazila o finančni boniteti.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje pogojev 5. točke tega

razpisa;
– raven strokovne usposobljenosti po-

nudnika in pri njem zaposlenih delavcev;
– cena;
– reference;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne

informacije so ponudnikom na voljo na Ob-
čini Tržič, Uradu za družbene dejavnosti,
Trg svobode 18, Tržič, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, tel. št. 064/563-462.

Razpisna dokumentacija obsega odlok o
podelitvi koncesije za izvajanje prevozov učen-
cev (Ur. l. RS, št. 78/98), besedilo javnega
razpisa, navodilo ponudnikom za izdelavo po-
nudbe, relacije za avtobusne prevoze učen-
cev osnovnih šol za šolsko leto 1999/2000,
vzorec pogodbe, obliko plačevanja in meto-
dologijo za oblikovanje cen storitev.

9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič s pripisom: “Ne odpiraj - razpis za
podelitev koncesije za izvajanje prevozov
učencev”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno 30. dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Javni razpis uspe, če do roka določene-
ga v razpisu, ponudbo pravočasno in pravil-
no vloži najmanj en vlagatelj. Po vsebinski
ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna
vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem raz-
pisa.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 1.
2000 ob 11. uri v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana
upravna odločba v skladu z zakonom o splo-
šnem upravnem postopku, zakonom o lo-
kalni samoupravi in 5. členom odloka o po-
delitvi koncesije za izvajanje prevozov učen-
cev.

Župan bo v imenu in za račun občine z
izbranim koncesionarjem najkasneje v roku
60 dni po pravnomočnosti odločbe sklenil
koncesijsko pogodbo.

Občina Tržič

Št. 286/99 Ob-16445
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Ul. heroja Staneta 1, Maribor

poziva
vsa zainteresirana podjetja ali poslovna

združenja za dostavo predlogov za investira-
nje v obnovo posameznega objekta ali celot-
nega kompleksa Minoritskega samostana v
Mariboru, ki obsega naslednje stavbe:

1. Vojašniški trg 1,
2. Vojašniška 27,
3. Vojašniški trg 2 (Minoritska cerkev),
4. Vojašniški trg 2a (Minoritski samo-

stan),
5. Vojašniški trg 2b in 2c (Žički dvor),
6. Vojašniški trg 3.
Predmet poziva: investiranje v obnovo

kompleksa in upravljanje.
Namembnost: območje kompleksa je

namenjeno kulturi, izobraževanju, umet-
no-obrtni dejavnosti, gostinstvu in stanovanj-
ski funkciji.

Ureditev območja je zajeta v odloku o
ureditvenem načrtu za kare 15a – kompleks
ob Vojašniškem trgu (MUV 8/98).

Pogoji obnove: nepremičnine se obnav-
ljajo v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Maribor.

Ponudba mora vsebovati:
– registracijo sedanje dejavnosti,
– kratko poročilo o sedanji dejavnosti,
– program oziroma dejavnosti, ki se bo-

do izvajale v kompleksu,
– plan prenove,
– izjavo o pripravljenosti financiranja ob-

nove oziroma zagotovljenih sredstvih.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje v roku 45 dni od
datuma objave poziva do 12. ure, na na-
slov: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Ul. heroja Staneta 1, soba 323/III.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj – Mi-
noriti”.

Vse informacije in pisne podlage v zvezi
z javnim pozivom lahko dobite po tel.
2201-357 ali 2201-358, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, oziroma v Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Heroja Staneta 1, soba 323.
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Opcija ponudbe mora veljati 60 dni od
datuma njene izstavitve.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega predloga.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-16656
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbi
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.,
in sicer:
1. Prodajalec: Pomurka mesna industri-

ja, d.d.
Predmet prodaje: 10 delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 600.000 SIT po delnici;
2. Prodajalec: OZ Stenplast.
Predmet prodaje: 4 delnice Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 600.000 SIT po delnici.
Ponudbi sta v skladu z določbo četrtega

odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, namenjena obstoječim delničarjem Za-
varovalnice Triglav, d.d., in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov Zavarovalnice
Triglav, d.d., v roku 15 dni od objave te
ponudbe.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 02065 Ob-16397
Skladno s 465. členom ZGD, družba

Delo Prodaja, d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 5, sporoča, da je pridobila več kot četr-
tino delnic delniške družbe Delo – Tisk ča-
sopisov in revij, d.d., iz Ljubljane, Dunajska
cesta 5.

Delo Prodaja, d.d.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-16572
Skladno z določili 454. člena zakona o

gospodarskih družbah objavlja direktor
družbe Adastra, softwarski in hardwarski in-

ženiring, d.o.o., Koper, Kovačičeva 38, vpi-
sane v sodnem registru pri Okrožnem so-
dišču v Kopru, pod vložno številko
1/03296/00, z matično številko 5646103
naslednji

sklep
o znižanju osnovnega kapitala

Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 24. 9. 1999 se osnovni kapital družbe
zaradi izstopa družbenika zniža za 800.000
SIT, tako da bo po znižanju znašal skupno
2,200.000 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se og-
lasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali sogla-
šajo z nameravanim znižanjem osnovnega
kapitala.

Adastra, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-16373
Pri objavi sklica 1. redne skupščine del-

ničarjev družbe Kompas RAC za dne
28. 12. 1999, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999, je prišlo do
pisne napake in se 5. točka dnevnega reda
pravilno glasi:

5. Poročilo o izvajanju načrta finanč-
ne reorganizacije in sklepa o potrditvi
prisilne poravnave s poročilom o odpro-
daji sredstev družbe.

Kompas RAC, d.d., Ljubljana
članica uprave

Marinka Zavašnik, dipl. ek.

Ob-16441
Na podlagi statuta delniške družbe Turi-

stično podjetje Porotorž, d.d., Cesta soli-
narjev 6, Portorož, sklicujemo

1. skupščino delničarjev,

kii bo dne 4. 1. 2000 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Cesta solinarjev 6, Porto-
rož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za
preštevalki glasov se izvolita Irena Kastelic
in Dragica Kovšca. Za notarja se povabi
Dravo Ferligoj.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.

4.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za člana nadzornega sveta, ki predstav-
ljata delničarje, imenujeta mag. Gregor Vel-
kaverh in Boris Kovačič.

4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nad-
zornega sveta se določi sejnina v višini
40.000 SIT neto in člane nadzornega sveta

30.000 SIT neto. Poleg tega pripada vsem
članom nadzornega sveta povračilo more-
bitnih potnih stroškov v obliki kilometrine.

5. Informacija o poslovanju družbe v ob-
dobju 1993–1997.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom na podlagi pozitivnega mnenja
začasnega nadzornega sveta.

7. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: družba je po zaključ-
nem računu za leto 1998 in ob upoštevanju
uskladitev računovodskih izkazov z otvori-
tveno bilanco stanja per 1. 1. 1993, ostvari-
la dobiček v skupni revalorizirani vrednosti
43,799.297 SIT.

Del dobička v vrednosti 24,299.297 SIT
se razporedi v rezerve, del dobička v vred-
nosti 19,500.000 SIT se razporedi za izpla-
čilo dividend delničarjem. Bruto dividenda
na delnico je 100 SIT in pripada delničar-
jem, ki so na dan 30. 12. 1999 vpisani v
registru KDD.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja za leto
1999 imenuje revizijsko družbo In Revizija,
d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na razpolago na sede-
žu družbe dan po objavi zasedanja skupšči-
ne, vsak delovnik od 10. do 12. ure v taj-
ništvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan, 30. 12. 1999 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti pravilno iz-
polnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 12. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Turistično podjetje Portorož, d.d.,
Portorož

začasna uprava in začasni nadzorni
svet

Ob-16571
Na podlagi 7. poglavja statuta družbe

Radeče papir d.d., Njivice 7, Radeče, skli-
cuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino delničarjev,

ki bo dne 10. 1. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov

skupščine se imenujejo:
– za predsednika: Nevena Tea Gorjup,
– za preštevalce glasov: Alenka Bervar,

Bogdan Brilej,
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– za notarko: Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine:
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

4. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

5. Ugotovitev in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba do leta 1998

skupaj z revalorizacijskim popravkom znaša
3.996,174.728,31 SIT in se pokrije na na-
slednji način:

– vplačani presežek kapitala:
468,339.661 SIT,

– reval. vpl. pres. kapitala
182,457.191,92 SIT,

– rezerve 1.466,780.747,80 SIT,
– reval. rezerv 1.878,597.127,59 SIT.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta,

predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
imenujejo:

1. Mihaela Krenk,
2. Janez Pezdirc,
3. mag. Miroslav Štrajhar,
4. dr. Blaž Vodopivec.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do nagrade za delo, in sicer
predsednik 90.000 SIT bruto in člani
60.000 SIT bruto. Članom NS pripada tudi
povračilo potnih in drugih razumnih strošk-
ov za prihod in udeležbo na seji. Nagrade
za delo in povračilo ostalih stroškov pripada
tudi članom za dosedanje delo v začasnem
nadzornem svetu.

8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999 se ime-
nuje revizorska hiša Deloitte & Touche
d.o.o., Dunajska c. 22, Ljubljana.

9. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščina je sklicana za dne 10. 1.

2000 ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine opravi istega dne, 10. 1.
2000 ob 12.30. Na ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi del-
ničarji, njihovi pooblaščeni in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno ter ostane družbi.

Delničarji oziroma pooblaščeni morajo
udeležbo na skupščini prijaviti in dostaviti
pooblastilo najkasneje 3 dni pred skupšči-
no.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda in besedilo predlaganih sprememb sta-
tuta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Radečah, Njivice 7, vsak dan od
8. do 10. ure od prvega naslednjega delov-
nega dne po objavi sklica skupščine.

Radeče papir, d.d., Radeče
začasna uprava

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3073-13/99-5 Ob-16578
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je dne 19. novembra 1999 na zahtevo
podjetja DraTEK - Draksler Miro s.p.,
Kidričeva 4B, 1410 Zagorje ob Savi (v
nadaljevanju: DraTEK) uvedel postopek
ugotavljanja zlorabe prevladujočega polo-
žaja s strani podjetja Cementarna Trbov-
lje, d.d. Kolodvorska cesta 5, 1420 Tr-
bovlje (v nadaljevanju: Cementarna Trbov-
lje).

Domnevna zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena z neutemeljeno pre-
kinitvijo dobave cementa podjetju Dra - TEK
zaradi izvoza v Avstrijo.

Iz navedb v vlogi in priložene dokumen-
tacije izhaja verjetnost kršitev določb 10.
člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo pre-
vladujočega položaja, Cementarna Trbovlje
pa ima pri prodaji cementa na slovenskem
tržišču po podatkih Urada dovolj velik tržni
delež, da je mogoče govoriti o prevladujo-
čem položaju.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter do-
kumente, ki bi bili lahko pomembni za od-
ločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v
skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postop-
ku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-11/99-7 Ob-16579
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 26. novembra 1999 na zahtevo podjet-
ja Lek, tovarna farmacevtskih in kemič-
nih izdelkov, d.d., Ljubljana, uvedel po-
stopek ugotavljanja skladnosti pogodbe o
skupnih vlaganjih med Sanofi - Synthela-
bo in Lek d.d., s 3. odstavkom 5. člena
ZPOmK.

Omenjeni podjetji sta meseca julija 1999
sklenili pogodbo o skupnih vlaganjih, na
podlagi katere naj bi novo ustanovljeno pod-
jetje skrbelo zlasti za nakup, uvoz, registra-
cijo, proizvodnjo, shranjevanje, promocijo,
distribucijo in prodajo pogodbeno določe-
nih izdelkov. Ker pogodba vsebuje nekate-
re omejevalne določbe, za katere je potreb-
no ugotoviti skladnost z določili 3. odstavka
5. člena, je Urad na zahtevo podjetja Lek
d.d. uvedel postopek za podelitev posamič-
ne izjeme.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-

Razne objave

Ob-16532
Kompas Consulting, d.d. - v stečaju,

Dvoržakova 11 a, Ljubljana, objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb

za prodajo: 6.041,70 delnic družbe
Kompas Kranj, d.d., Tavčarjeva 22, Kranj,
vpisane v sodnem registru Okrožnega so-
dišča v Kranju.

Delnice se prodajajo kot nedeljiva celota.
Ponudniki so lahko pravne ali fizične

osebe. Ponudbe pošljite v zaprtih kuvertah
z oznako “Ponudba Kompas Kranj” na na-
slov: Stečajni upravitelj Ivan Simič, Smled-
nik 92, 1216 Smlednik. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
vključno 20. 12. 1999 in za katere bo do
tega datuma vplačana varščina v višini
1,000.000 SIT.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to v sredo
22. 12. 1999 ob 13.30 v sobi 307, III.
nadstropje.

Varščina se ne obrestuje. Plačana
varščina bo upoštevana v kupnini. Ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 31. 12. 1999. Ponudnikom, ki
bodo vplačali varščino, a ne bodo izbrani
kot kupci, bo varščina vrnjena v treh dneh
po opravljeni izbiri. Varščina se vplača na
žiro račun prodajalca Kompas Consulting,
d.d. - v stečaju, Dvoržakova 11a, Ljubljana,
številka 50105-690-920217. Izbrani ku-
pec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v
10 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.
Prevzem delnic se opravi po plačilu celot-
ne kupnine.

Za morebitne inforamcije pokličite
041/641-600.

Kompas Consulting, d.d., v stečaju
stečjani upravitelj

Ivan Simič

Št. 96/99 Ob-16332
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje vpisane v imenik
pooblaščenih inženirjev pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:
ES PI
A-0585 Andrej Erjavec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0602 Mojmir Slaček, univ. dipl. inž.

arh.
A-0647 Saša Dalla - Valle, univ. dipl. inž.

arh.

leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence
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A-0685 Dr. Kaliopa Dimitrovska - An-
drews, univ. dipl. inž. arh.

A-0692 Jernej Kraigher, univ. dipl. inž.
arh.

A-0720 Karel Jemec, univ. dipl. inž. arh.
A-0866 Alenka Debenjak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0867 Maja Štefula, univ. dipl. inž. arh.
A-0868 Jelka Kupec, univ. dipl. inž. arh.
A-0869 Andreja Oblak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0870 Mitja Primec, univ. dipl. inž. arh.
A-0871 Jernej Strmecki, univ. dipl. inž.

arh.
A-0872 Jana Korošec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0873 Mag. Dominika Batista, univ.

dipl. inž. arh.
A-0874 Nena Črnigoj, univ. dipl. inž. arh.
A-0875 Jasna Lempl, univ. dipl. inž. arh.
AK-0591 Izidor Habjanič, univ. dipl. inž.

ur. kraj.
AK-0863 Maja Simoneti, univ. dipl. inž. ur.

kraj.
AK-0864 Aleš Mlakar, univ. dipl. inž. kra-

jin. arh.
AK-0865 Karolina Jankovič, univ. dipl. inž.

ur. kraj.
G-1311 Tomislav Regent, inž. gradb.
G-1363 Janez - Štefan Grebenc, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1368 Janko Bohak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1477 Mag. Slobodan Bošnjak, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1494 Ksenija Štern, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1777 Gabrijela Šegula, inž. gradb.
G-1778 Jožef Lukmar, inž. gradb.
G-1779 Miroslav Bohinc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1780 Peter Bizilj, univ. dipl. inž. gradb.
G-1781 Boris Rijavec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1782 Tomaž Schrott, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1783 Jan Fabijan, inž. gradb.
G-1784 Danica Peček, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1785 Mirjana Kraljič Kenk, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1786 Goran Štrancar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1787 Marjan Krepfl, inž. gradb.
G-1788 Iztok Pec, inž. gradb.
G-1789 Franc Bobovec, inž. gradb.
G-1790 Stojan Jakin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1794 Tomaž Simrajh, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1796 Miloš Iglič, inž. gradb.
G-1798 Srečko Kokelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1801 Halim Berro, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1802 Anton Mužič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1807 Majda Zakrajšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1808 Petar Radović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1809 Jože Brodnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1810 Dr. Matjaž Četina, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1813 Urška Petje, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1814 Janez Kovač, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1815 David Novak, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1817 Zlatko Sraka, inž. gradb.
G-1819 Ivan Car, inž. gradb.
G-1820 Aleksander Marinko, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1822 Roman Granfol, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1824 Edmund Škerbec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1826 Jožef Cvetko, univ. dipl. inž.

geod. komun.
S-0931 Alojz Hosta, inž. strojn.
S-0932 Nikolaj Keršič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0933 Branko Šafarič, inž. strojn.
S-0934 Jurij Fajdiga, inž. strojn.
S-0935 Miran Knez, univ. dipl. inž. strojn.
S-0936 Marjan Vogrič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0937 Peter Kukovič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0938 Boris Rosec, univ. dipl. inž. strojn.
S-0939 Borut Baznik, inž. strojn.
S-0940 Julijana Kotar Ilijaš, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0941 Anton Repnik, inž. strojn.
S-0942 Miran Pokorn, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0943 Franc Gruden, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0944 Bojan Briški, inž. strojn.
S-0945 Roman Pogačar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0946 Branko Cimerman, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0948 Silvijan Čivre, inž. strojn.
S-0949 Almutasem Assayed, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0950 Vasil Markovsky, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0953 Edvard Sojer, inž. strojn.
S-0954 Jože Stradovnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0955 Niko Vukša, inž. strojn.
S-0956 Sebastijan Komučar, univ. dipl.

inž. strojn.
E-1090 Jure Lodrant, univ. dipl. inž. elektr.
E-1091 Radovan Triplat, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1092 Miran Pernek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1093 Anto Tadić, univ. dipl. inž. elektr.
E-1094 Leopold Lovšin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1095 Boris Rajšter, univ. dipl. inž. elektr.
E-1096 Bogdan Ravnikar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1097 Peter Zupančič, inž. elektr.
E-1098 Tomaž Antolič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1099 Verner Perin, inž. elektr.
E-1100 Mag. Igor Gojič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1103 Walter Istenič, inž. elektr.
E-1104 Štefan Lončar, inž. elektr.
E-1105 Alojz Vindiš, univ. dipl. inž. elektr.
T-0453 Jožef Studenčnik, univ. dipl. inž.

metal.
T-0454 Ratimir Beneček, univ. dipl. inž.

naft.rud.

T-0455 Mag. Marjan Kolenc, univ. dipl.
inž. rud.

T-0456 Mag. Viljem Kozic, univ. dipl. inž.
kem. tehn.

T-0457 Rudolf Ozimic, inž. metal.
T-0458 Jože Apat, univ. dipl. inž. metal.
T-0459 Andrej Lesnik, univ. dipl. inž.

metal.
T-0460 Milena Kmetič, inž. kem.
T-0461 Vladimir Macur, univ. dipl. inž.

metal.
T-0462 Peter Horvat, univ. dipl. inž.

kem. tehn.
T-0463 Dr. Milan Medved, univ. dipl. inž.

rud.
T-0464 Samo Marinc, univ. dipl. inž.

geol.
T-0465 Mag. Marjan Hudej, univ. dipl.

inž. rud.
T-0469 Mirjam Britovšek, univ. dipl. inž.

kem. tehn.
T-0470 Mag. Jernej Šömen, univ. dipl.

inž. kem. tehn.
T-0471 Ivan Jelen, inž. kmet.
T-0472 Dragotin Ocepek, univ. dipl. inž.

geol.
T-0479 Zlatko Podržaj, dipl. inž. varstva

pri delu
T-0555 Marko Koren, inž. varstva pri

delu

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

PGD Dvor, Dvor pri Polhovem gradcu
23, Polhov Gradec, štampiljko okrogle obli-
ke - 3 cm premera. V sredini je gasilska
čelado s prekrižano plamenico in sekirico.
V krogu je napis Prostovoljno gasilsko druš-
tvo, v manjšem krogu pa je napis DVOR pri
Polhovem gradcu. gno-12736

Priglasitveni list

Dedić Mumin, Hrvatini 160, Ankaran -
Ankarano, odločbo o obrtnem dovoljenju,
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št. 16804/0965/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-12287

Gržinič Silvano, Veluščkova 2, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1307/94. gnh-12314

Hiti Alenka, Družinska vas 1, Šmarješke
Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
038/0498-94, izdan dne 21. 5. 1994.
gnq-12455

Kahteran Jolanda, Ulica Slavka Gruma
6, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1370-94. gnb-12445

Kolarek Ivan, Pekarska 28, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-199-94.
gnu-12726

Kos Darko, Pot na Gorjance 1, Novo
mesto, obrtno dovoljenje, št.
11758/0387/00-48/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnk-12436

Langus Tomaž, Topolšica 50/A, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0080-94,
izdan dne 15. 2. 1999. gnm-12634

Leščanec Jože, Kolodvorska 24, Črno-
melj, priglasitveni list, opravilna št.
05-0227/94. gnw-12499

Lušenc Viktor, Škalska 13, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0321/99. gnl-12310

Peternel Tomaž, Kuratova 8, Kranj, obrt-
no dovoljenje, št. 028457, izdano dne 10.
6. 1999. gnz-12296

Plahutnik Anton, Zduša 3, Kamnik, prig-
lasitveni list, opravilna št. 15-0863/95.
gnt-12727

Rajh Rebecca, Medvoška cesta 3, Med-
vode, priglasitveni list, opravilna št.
270663/98, izdan dne 1. 12. 1998, pre-
klic podružnice na Brilejevi 3, Ljubljana.
gnk-12465

Rukelj Stjepan, Borštnikova 114, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2845/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnv-12725

Semolič Rado, Bernetičeva 14, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 53690/2864/01-27/1997, izdana dne
4. 3. 1997 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnq-12630

Štokelj Boštjan, Ob nasipu 40, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5874/99,
izdan dne 1. 1. 1999. gnu-12601

Trilar Anica, Drulovka 27/A, Kranj, prig-
lasitveni list, opravilna št. 18-1747/95, iz-
dan dne 1. 9. 1995. gnw-12299

Zadnikar Lojze, Črna vas 86, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-1056/94 -
original, izdan dne 30. 5. 1994. gns-12478

Potne listine

Andolšek Olga, Dolomitska 38, Ljublja-
na, potni list, št. BA 15660, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-12493

Bajrektarević Zijad, Trg 57/a, Prevalje,
potni list, št. BA 047597, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnc-12669

Belak Angela, Cesta proletarskih brigad
58, Maribor, potni list, št. AA 613000, izda-
la UE Maribor. gnj-12787

Bergant Mojca, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, potni list, št. BA 436343, izdala UE
Radovljica. gnk-12636

Berke Miro, Gradišče 69/a, Tišina, pot-
ni list, št. AA 95245, izdala UE Murska So-
bota. gnb-12345

Bizjak Bojan, Arto 12, Studenec, potni
list, št. BA 36997, izdala UE Sevnica.
gnw-12349

Blakaj Teuta, Sernčeva ulica 11, Mari-
bor, potni list, št. BA 571074, izdala UE
Maribor. gnd-12568

Blašković Radojka, Zakotnikova 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 736213, izdala UE
Ljubljana. gnc-12823

Blažica Uroš, Stjenkova ul. 45, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. AA 354884,
izdala UE Nova Gorica. gnd-12668

Bonetti Jančar Larisa, Zrinjskega 6, Lju-
bljana, potni list, št. BA 708135. gnr-12529

Bordelius Michel, Mestne njive 10, Novo
mesto, potni list, št. AA 157927, izdala UE
Novo mesto. gns-12753

Bukvić Danijela, Ulica Vladimira Popovi-
ća 16, Beograd, Srbija, potni list, št. AA
552176, izdala UE Črnomelj. gnh-12639

Bulič Ljubica, Tržaška 109, Ljubljana,
potni list, št. BA 102250, izdala UE Ljublja-
na. gnj-12562

Bulič Marko, Tržaška 109, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 616706, izdala UE Ljubljana.
gnk-12561

Colnar Ljubica, Črni potok pri Kočevju
6, Kočevje, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 35/96. gnr-12654

Črpič Matjaž, Gaj 1, Jesenice na Dole-
njskem, potni list, št. BA 528375, izdala UE
Brežice. gni-12713

Dejanović Gojko, Cankarjeva 20V, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
7102, izdala UE Nova Gorica. gnf-12341

Dick Chukwudi Martin, Za kalvarijo 67,
Maribor, potni list, št. BA 969692, izdala
UE Maribor. gnl-12364

Drobnič Jožefa, Kranjska cesta 17, Tr-
žič, potni list, št. BA 133834, izdala UE
Tržič. gnu-12451

Dužič Sebastijan, Trate 11, Zgornja Vel-
ka, potni list, št. BA 817188, izdala UE
Pesnica. m-3101

Emeršič Damjan, Zbelovska gora 56,
Loče pri Poljčanah, potni list, št. BA
204060, izdala UE Slovenske Konjice.
gnx-12723

Ficko Tomaž, Balantičeva 22, Mengeš,
potni list, št. BA 620240, izdala UE Domža-
le. gnz-12846

Glavan Primož, Trnovski pristan 20, Lju-
bljana, potni list, št. BA 43997, izdala UE
Ljubljana. gnp-12606

Globačnik Božidar, Florjan 116, Šošta-
nj, potni list, št. AA 807283. gnc-12769

Gorjan Milena, Solkan, Ul. M. Štrukelj
29, Nova Gorica, potni list, št. AA 199372,
izdala UE Nova Gorica. gnj-12337

Gorjan Valter, Ul. M. Štrukelj 29, Nova
Gorica, potni list, št. AA 199367, izdala UE
Nova Gorica. gnk-12336

Hariš Aleš, Kvedrova 5, Ljubljana, potni
list, št. AA 870126, izdala UE Ljubljana.
gnq-12784

Hvala Friderik, Solkan, Ul. Klementa
Juga 10, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 22700, izdala UE Nova Go-
rica. gnh-12339

Jankovič Iva, Udarniška 5, Štore, potni
list, št. BA 962540, izdala UE Celje.
gne-12717

Janković Lan Nemanja, Udarniška 5,
Štore, potni list, št. BA 962539, izdala UE
Celje. gnf-12716

Jašarević Muhidin, Verdijeva ulica 8, Izo-
la - Isola, potni list, št. AA 500882, izdala
UE Piran. gnm-12584

Jeras Marija, Dunajska 444, Ljubljana,
potni list, št. AA 827572, izdala UE Ljublja-
na. gnl-12660

Jerebica Erika, Krkavče 96, Šmarje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 60531, izda-
la UE Koper. gne-12342

Jovanović Obrena, Lucija, Vojkova ulica
41, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
760120, izdala UE Piran. gnf-12666

Jovanović Obrena, Lucija, Vojkova ulica
41, Portorož - Portorose, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 57786, izdala UE Piran.
gng-12665

Jurič Slavko, Zlato polje 3, Kranj, potni
list, št. BA 868415, izdala UE Kranj.
gnt-12352

Kabić Zoran, Rožna ulica 3, Šenčur, po-
tni list, št. AA 648736, izdala UE Kranj.
gnd-12368

Kač Milica, Langusova 29, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 305452, izdala UE Ljubljana.
gnf-12816

Kadunc Kos Vesna, Arharjeva 46, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 950444, izdala UE
Ljubljana. gnv-12300

Kalan Bojan Boroslav, Župančičeva 27,
Kranj, potni list, št. BA 199980, izdala UE
Kranj. gnm-12809

Kambić Nejla, Dunajska 103, Ljubljana,
potni list, št. BA 887302, izdala UE Ljublja-
na. gnz-12421

Kapić Denis, Polanškova 35, Ljubljana,
potni list, št. BA 845316, izdala UE Ljublja-
na. gny-12572

Karba Simone, Za Kalvarijo 86, Maribor,
potni list, št. BA 112653, izdala UE Mari-
bor, dne 2. 7. 1993. gnx-12548

Kobal Zdravko, Stjenkova 47, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 843637, izdala
UE Nova Gorica. gnn-12758

Kokol Karmen, Grajena 51 a, Ptuj, potni
list, št. BA 862571, izdala UE Ptuj.
gnv-12450

Kolenc Karlo, Partizanska ulica 9/c, Sre-
dišče ob Dravi, potni list, št. AA 684151,
izdala UE Ormož. gnm-12484

Komel Mateja, Rožna dolina, Vipavska
cesta 15, Nova Gorica, potni list, št. BA
165745, izdala UE Nova Gorica.
gnb-12670

Komel Mateja, Rožna dolina, Vipavska
cesta 15, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 131561, izdala UE Nova
Gorica. gnz-12671

Končar Andreja, Spodnji Hotič 18, Litija,
potni list, št. AA 670695, izdala UE Litija.
gnv-12829

Kranjc Anton, Šišenska cesta 89, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 304393, izdala UE
Ljubljana. gni-12588

Kreft Ivanka, Panonska 7/a, Beltinci, po-
tni list, št. BA 532982, izdala UE Murska
Sobota. gny-12772

Krličević Suljo, Toplarniška 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 453135, izdala UE Ljublja-
na. gnq-12705

Kržišnik Erik, Reboljeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 315305, izdala UE Ljublja-
na. gny-12822
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Kukanja Sebastijan, Kidričeva ulica
26/c, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 140612, izdala UE Nova Gori-
ca. gnj-12487

Lasič Robert, Arčoni 1, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 96857, izdala UE
Nova Gorica. gnv-12550

Lepej Veronika, Makole 3, Makole, pot-
ni list, št. AA 939791, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-12641

Makuc Tomaž, Dimnikarska ulica 19,
Koper - Capodistria, preklic potnega lista,
objavljen v Ur. l. RS, št. 61/99.
gnc-12744

Maraž Klavdij, Stjenkova 57, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 638646, izdala
UE Nova Gorica. gni-12663

Maraž Peter, Stjenkova 57, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 843627, izdala
UE Nova Gorica. gnq-12538

Medja Tomaž, Nemški rovt 10, Bohi-
njska Bistrica, potni list, št. AA 904003,
izdala UE Radovljica. gni-12338

Medvešek Ervin, Dom in vrt 25, Trbov-
lje, potni list, št. AA 564241, izdala UE Tr-
bovlje. gnd-12468

Medvešek Tanja, Gimnazijska cesta 30,
Trbovlje, potni list, št. BA 148036, izdala
UE Trbovlje. gne-12467

Možina Barbara, Breg pri Litiji 33, Litija,
potni list, št. BA 801852, izdala UE Litija.
gnu-12701

Mukeljić Elvir, Na jami 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 521661, izdala UE Ljubljana.
gnk-12661

Nemec Danjel, Milojke Štrukelj 70, Sol-
kan, potni list, št. AA 890103, izdala UE
Nova Gorica. gno-12757

Nemec Vanda, Milojke Štrukelj 70, Sol-
kan, potni list, št. AA 890472, izdala UE
Nova Gorica. gnp-12756

Odlazek Gregor, Kvedrova 27, Sevnica,
potni list, št. BA 306803, izdala UE Sevni-
ca. gnf-12566

Orel Bojan, Cesta na Svetje 6, Medvo-
de, potni list, št. BA 135880, izdala UE
Ljubljana. gnw-12374

Paljevec Nevenka, Brilejeva 21, Ljublja-
na, potni list, št. AA 112580, izdala UE
Ljubljana. gnu-12680

Panjan Katja, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 665307, izdala UE Ljubljana.
gnx-12323

Peljhan Vilma, Lavričeva cesta 27, Ajdo-
vščina, potni list, št. BA 791753, izdala UE
Ajdovščina. gnx-12573

Perko Irena, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list, št. AA 979641, izdala UE Ljubljana.
gnw-12324

Perković Aleta, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 737443, izdala UE
Ljubljana. gnv-12375

Perković Ian, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 658467, izdala UE Ljublja-
na. gny-12372

Perković Milan, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 462836, izdala UE
Ljubljana. gnx-12373

Planinc Primož, Tolstojeva 21, Vir, Dom-
žale, potni list, št. BA 669661, izdala UE
Domžale. gni-12363

Pohorec Silvester, Sladki vrh 5/A, Slad-
ki Vrh, potni list, št. BA 879146, izdala UE
Pesnica. m-3073

Pompe Rikardo, Naselje heroja Maroka
20, Sevnica, potni list, št. BA 768576, iz-
dala UE Sevnica. gnb-12570

Potočnik Marjetka, Tomšičeva cesta 27,
Velenje, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 96/99. gnn-12658

Prpič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 616406, izdala
UE Ljubljana. gnf-12691

Rožman Alenka, Dolnja Počehova 29,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
321166, izdala UE Pesnica. m-3100

Senekovič Venčeslav, Drvanja 31, Be-
nedikt, potni list, št. BA 115213, izdala UE
Lenart. gnq-12755

Skerlovnik Marija, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 78/99. gnj-12462

Slokar Ivan, Renški podkraj 40/b, Ren-
če, maloobmejno prepustnico, št. AA
354019, izdala UE Nova Gorica.
gnk-12536

Slokar Vanda, Renški podkraj 40/b, Re-
nče, potni list, št. AA 354014, izdala UE
Nova Gorica. gnl-12535

Sopčič Roman, Polje, C. X/4, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. BA 290004, izdala
UE Ljubljana. gnp-12806

Stajič Dejan, Na dolini 33, Novo mesto,
potni list, št. AA 224581, izdala UE Novo
mesto. gnk-12365

Sternad Leon, Rapunzelweg 6, Guters-
loh, Nemčija, potni list, št. AA 108571, iz-
dala UE Maribor, dne 21. 4. 1992.
gnq-12534

Suljanović Zuhdija, Iga Grudna 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 845988, izdala UE
Ljubljana. gnd-12843

Šepetavc Benjamin, Kovinarska 14/a,
Kamnik, potni list, št. AA 248706, izdala UE
Kamnik. gnp-12831

Šmigoc Branko, Apače 270, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list, št. BA 440728,
izdala UE Ptuj. gnt-12677

Šolar Albina, Dražgoše 40, Železniki, po-
tni list, št. AA 654759, izdala UE Škofja
Loka. gnu-12801

Štefančič Joško, Jemčeva 22, Trzin, po-
tni list, št. BA 465284, izdala UE Domžale.
gnr-12354

Šuligoj Daša, Franca Baliča 3, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 132199, izdala UE Nova Gorica.
gny-12672

Šuligoj Ester, Franca Baliča 3, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 74693, izdala UE Nova Gorica.
gnw-12674

Šuligoj Natja, Franca Baliča 3, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 139680, izdala UE Nova Gorica.
gnx-12673

Terkaj Mitja, Cesta 24. junija 64, Ljublja-
na, potni list, št. AA 681686, izdala UE
Ljubljana. gnw-12574

Toman Franc, Jelovškova 16, Kamnik,
potni list, št. BA 154855, izdala UE Kam-
nik. gnq-12405

Tomše Matej, Nanoška 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 885095, izdala UE Ljublja-
na. gny-12797

Tršan Alenka Helena, Tometova 15, Lju-
bljana, potni list, št. AA 172471, izdala UE
Ljubljana. gnt-12477

Veberič Franci, Prežihova ulica 32, Ce-
lje, potni list, št. BA 710855, izdala UE
Celje. gng-12565

Vekić Petar, Za Kalvarijo 27, Maribor,
potni list, št. BA 873654, izdala UE Mari-
bor. gnc-12569

Veras Kristina, Štihova 17, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 415314, izdala UE Ljubljana.
gnu-12830

Veras Tatjana, Gorazdova 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 377544, izdala UE Ljublja-
na. gno-12682

Vlašič Anton, Dolenjci 10, Adlešiči, potni
list, št. AA 84312, izdala UE Črnomelj.
gnf-12541

Vretič Iztok, Curnovec 67B, Sromlje, po-
tni list, št. BA 269921, izdala UE Brežice.
gns-12778

Zimet Mladen, Smetanova 38 a, Mari-
bor, potni list, št. BA 375067, izdala UE
Maribor. gnb-12720

Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica,
potni list, št. BA 189937, izdala UE Ribni-
ca. gns-12578

Žilavec Andrej, Gerlicni 138, Canko-
va, maloobmejno prepustnico, št. AG
006321, izdala UE Murska Sobota.
gnu-12676

Žitnik Marko, Gradnikova ulica 11, Kra-
nj, potni list, št. BA 921010, izdala UE Kra-
nj. gnp-12706

Osebne izkaznice

Adamovič Janko, Panonska ulica 2, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. AH 11133 - za
tujce. gnn-12458

Ajdinović Amir, Emonska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19204. gnt-12602

Bevc Darko, Cerkniška ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 127330.
gnb-12470

Celin Katja, Rozmanova 24, Ilirska Bist-
rica, osebno izkaznico, št. 245033.
gnb-12820

Čmaje Janez, Lokovina 18, Dobrna, ose-
bno izkaznico, št. 166575. gns-12353

Hrs Vlado, Angelce Ocepkove 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 273953.
gni-12788

Hrvatin Emil, Kolodvorska 16/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 27622.
gnm-12684

Humek Peter, Irča vas 18, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 190172. gnz-12471

Jenko Luka, Ograde 16/a, Logatec,
osebno izkaznico, št. 253485. gny-12647

Jeram Primož, Ulica Ivanke Ovijač 6, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 90654.
gnr-12554

Jurinić Stjepan, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 204671.
gny-12597

Kadunc Kos Vesna, Arharjeva 46, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 253763.
gnx-12298

Kalar Vesna, Tolminska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 280770.
gnj-12537

Klopčič Matjaž, Partizanska 68, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 106249.
gnc-12544
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Klun Iztok, Ulica heroja Marinclja 11, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 13200.
gnm-12309

Kocijan Jurij, Cesta dveh cesarjev 38 b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95898.
gnn-12783

Kopač Andreja, Loška 42, Žiri, osebno
izkaznico, št. 182100. gne-12667

Koritnik Gorazd, Moste 88/a, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 229421.
gnl-12335

Krepek Simonca, Podlože 36, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
45293. gnl-12485

Kristan Franc, Lipce št. 3, Blejska Dob-
rava, osebno izkaznico, št. 60820.
gnb-12370

Kucler Alja, Drenov grič 73, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 258226.
gni-12463

Kušar Štefka, Jakčeva 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 12758. gne-12817

Kvrgić Elvir, Vidovdanska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 246780. gnd-12343

Lapajne Petra, Vojkova 5, Idrija, osebno
izkaznico, št. 192466. gnw-12474

Lučić Rade, Majaronova 8, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.56/99. gnb-12770

Matko Sandra, Cesta zmage 92, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 159941.
gnz-12571

Mehinović Alen, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 222727.
gnj-12737

Mlakar Marija, Ilirska ulica 27, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 78405.
gnd-12793

Novak Mojca, Zoisova 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 108732. gnn-12483

Pavšič Julijana, Ilirska 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 206163. gnu-12551

Perše Milena, Volče 42, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 105354. gng-12340

Pufek Anica, Hubadova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 125310.
gnl-12785

Pugel Stanislava, Prešernova 38, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 179534.
gnl-12760

Sivka Boštjan, Vrzdenec 139, Horjul,
osebno izkaznico, št. 241474.
gno-12657

Skok Tatjana, Vešenik 37/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 74211.
gnt-12652

Stergel Jelka, Veršičeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 127989. gnt-12802

Strmljan Roman, Ulica talcev 26, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 209028.
gny-12547

Sušnik Sanja, Gašperšičeva 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 199619.
gnz-12696

Svečko Marina, Cesta zmage 42, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 133116.
gnw-12549

Šmarčan Franc, Na Šancah 110, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št. 9049.
gng-12540

Špende Ivanka, Trg komandanta Stane-
ta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
73471. gne-12642

Špindler Milan, Lahonci 103, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 229340. gni-12763

Štuhec Marjeta, Kapelski vrh 47, Rade-
nci, osebno izkaznico, št. 39685.
gnh-12539

Tomšič Marija, Ul. Franca Mlakarja 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126228.
gnp-12481

Vertelj Petra, Glavarjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 50301. gnp-12531

Zver Marjan, Stara nova vas 63, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
175633. gnz-12771

Žnidaršič Blaž, Žubina 4, Veliki Gaber,
osebno izkaznico, št. 145394. gni-12813

Žohar Aleš, Trg MDB 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 238538. gnu-12376

Vozniška dovoljenja

Berdon Anton, Pod Ločami 138, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje. gng-12315

Berdon Marija, Pod Lazami 138, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje. gne-12317

Bincl Jožica, Zadobrova 31, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8134, izda-
la UE Celje. gnn-12358

Blažica Uroš, Stjenkova 45, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnr-12629

Bokan Janez, Golo brdo 9/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1042785, reg. št. 163587, izdala UE Lju-
bljana. gnv-12754

Bolte Milan, Peske 10, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 944700,
reg. št. 26287, izdala UE Domžale.
gns-12703

Bonuti Radoslava, Bukovica 50/a, Re-
nče, vozniško dovoljenje. gng-12515

Bordelius Michel, Mestne njive 10,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25357, izdala UE Novo mesto.
gne-12746

Borštnar Lidija, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166475, reg. št. 199077, izdala
UE Ljubljana. gns-12828

Brezovnik Danijel, St. Janž pri Radljah
46, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 678, izdala UE Radlje ob
Dravi. gne-12592

Bržan Branko, Marezige 2/c, Marezi-
ge, vozniško dovoljenje, kat. BC, št.
18138, izdala UE Koper. gnh-12289

Bučan Primož, Britof 334, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227023,
reg. št. 37025, izdala UE Kranj.
gnx-12498

Caserman Roman, Meninska ulica 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13925, izdala UE Kamnik. gnm-12409

Cebin Alenka, Ulica Petra Kozine 9,
Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4816, izdala UE Ribnica.
gnl-12510

Cestnik Iztok, Škapinova 11, Celje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 94/99. gnd-12443

Cvetko Ljubica, Streliška 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61708,
izdala UE Maribor. m-3081

Čebron Julijan, Krimska ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285477, reg. št. 226847, izdala UE Lju-
bljana. gnb-12745

Čebulj Marko, Gabrščkova ulica 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243906, reg. št. 153346, izdala UE
Ljubljana. gny-12697

Černe Monika, Prvačina 196/a, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44054, izdala UE Nova Gorica.
gno-12807

Črnugelj Vlasta, Lipje 23, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031806, izdala UE Žalec. gnt-12452

Demšar Jurij, Martinj vrh 35, Železniki,
vozniško dovoljenje, reg. št. 19762.
gny-12297

Drašler Gregor, Cesta dolomitskega od-
reda 31, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14611, izdala
UE Vrhnika. gnl-12710

Drobnič Jožefa, Kranjska 17, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1742.
gnr-12304

Fale Stanko, Brdo 7, Šmartno ob Dreti,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
5114. gny-12747

Fijavž Aleš, Kasaze 110, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 738392,
izdala UE Žalec. gne-12346

Frančič Mihael, C. na prisoje 1, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDE. gnh-12514

Gazvoda Anton, Hrušica 107, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
2281, izdala UE Novo mesto. gno-12482

Godina Egon, Tumova 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 11227.
gnz-12496

Golob Zorko, Mostaniška 16, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
5217, reg. št. 2301, izdala UE Idrija.
gnh-12564

Gorjup Brejc Marta, Zarnikova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766835, reg. št. 66422, izdala UE
Ljubljana. gnb-12495

Grašič Gregor, Janeza Puharja 1, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474381, reg. št. 41839, izdala UE Kranj.
gny-12622

Grilj Črtomir, Viljfanova 22, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11499, izdala UE Piran. gng-12290

Gruban Bojan, Brodarska 8, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1116637, izdala UE Litija. gnv-12475

Hasič Jasmin, Istrski odred 6, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10045, izdala UE Izola. gnj-12612

Hauptman Meta, Podlubnik 154, Škof-
ja Loka, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 96/99.
gni-12488

Herak Mojca, Prušnikova ulica 66, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 102238, reg. št. 182754, izdala UE
Ljubljana. gnt-12827

Horvat Tomaž, Panonska ulica 46, Od-
ranci, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
15819, izdala UE Lendava. gnm-12659

Hosta Marjan, G. prekopa 14/a, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 6539. gnq-12655
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Hribar Vesna, Vidrga 6, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1259618, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. gnr-12329

Hriberšek Robert, Delavska pot 50, Lov-
renc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3492, izdala UE Ruše. m-3093

Hribšek Denis, Ponikve pri Studencu 17,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat. AFGH,
št. S 1337560, reg. št. 10702.
gnm-12459

Hrvatin Emil, Kolodvorska ulica 16/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91024, reg. št. 168976, izdala UE
Ljubljana. gnl-12685

Huber Andreja, Slomškova ulica 7, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 27440.
gnb-12520

Ivanetič Andreja, Petrovičeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 655438, reg. št. 3909, izdala UE
Ljubljana. gnn-12708

Jakljič Anton, Župančičeva cesta 2, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, št. S 1057530,
reg. št. 1357. gnz-12721

Jakoš Irena, Ob žici 1, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 885180,
reg. št. 61996, izdala UE Ljubljana.
gnp-12681

Jambrović Simona, Borova vas 12, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 109021, izdala UE Maribor. m-3222

Jan Branka, Svetinova 22, Jesenice,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 96/99. gnq-12305

Janković Borislav, Ul. Štavhovih 39, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 66265, izdala UE Maribor. m-3215

Jarc Anton, Ob Blažovnici 33, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BG, št. 100540,
izdala UE Maribor. m-3204

Jarc Klaudia, Prisojna 13, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 116843, iz-
dala UE Maribor. m-3205

Javornik Luka, Pod lipami 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250012, reg. št. 223709, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-12795

Jedvaj Željko, 30. divizije 18, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11808, izdala UE Piran. gnx-12523

Jeram Primož, Ulica Ivanke Ovijač 6, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795795, reg. št. 14207. gns-12553

Jerič Robert, Tomažja vas 32, Škocjan,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 94/99. gnv-12500

Jerman Kuželički Istok, Neubergerjeva
ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 321401, reg. št. 111952,
izdala UE Ljubljana. gnd-12693

Jović Milka, Vodnikova cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850998, reg. št. 158655, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-12579

Jukič Dušan, Seidlova 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16174,
izdala UE Novo mesto. gnb-12620

Jurič Slavko, Zlato polje 3, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1155219, reg. št. 14338, izdala UE Kranj.
gnv-12350

Jurinec Branko, Bolehnečiči 22, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1514, izdala UE Ljutomer.
gnd-12593

Jurinić Stjepan, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286988, reg. št. 119493, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-12596

Jurkošek Valerija, Jenkova c. 9, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22981, izdala UE Velenje. gnp-12456

Kajtna Luka, Preška cesta 16, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234062, reg. št. 223351, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-12361

Karlić Nataša, Polanškova ulica 36, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
233654, reg. št. 8075, izdala UE Ljublja-
na. gnt-12702

Katrašnik Barbara, Roblekovo naselje
17, Radovljica, vozniško dovoljenje, št. S
1267679. gnq-12505

Kavaš Erna, Mladinska ul. 5, Gornja Ra-
dgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7324, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-12626

Keber Zemina, Meškova 7, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 92/99.
gnb-12320

Kirbiš Bogdan, Ul. Kirbiševih 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
reg. št. 83407, izdala UE Maribor.
m-3213

Klemenc Zora, Rakitnik 28, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1966,
izdala UE Postojna. gni-12313

Klemenčič Silva, Gortanova ul. 15 b,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11737, izdala UE Maribor. m-3217

Klemše Marjan, Spodnja Rečica 41, Re-
čica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7742, izdala UE Mozirje.
gnn-12733

Kocjan Jani, Porabska ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 5474, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnv-12625

Kocuvan Darko, Biserjane 6/c, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11133, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnk-12286

Kokot Sonja, Hrastovec 21, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 42014, iz-
dala UE Ptuj. gnj-12512

Komel Mateja, Vipavska c. 15, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnp-12631

Kosi Božidar, Noršinci pri Ljutomeru 4 a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 610, izdala UE Ljutomer.
gnm-12609

Kotnik Igor, Stranice 22, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7221.
gno-12457

Kotnik Jože, Hudinja 62, Vitanje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4186.
gnu-12651

Kovač Ana, Trg 66, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17720, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnk-12511

Kozoderc Gorazd, Skorba 51, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 29487,
izdala UE Ptuj. gng-12615

Krajnc Franc, Belačeva 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 67156,
izdala UE Maribor. m-3211

Kranjc Anton, Šišenska cesta 89, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S

145143, reg. št. 16169, izdala UE Ljublja-
na. gnh-12589

Krznarič Matjaž, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1096683, reg. št. 184867,
izdala UE Ljubljana. gnu-12776

Kuselj Franci, Kamnje 24/a, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1153136, reg. št. 9190, izdala UE Treb-
nje. gnl-12635

Kvrgić Elvir, Vidovdanska cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213656, reg. št. 221595, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-12494

Ladič Damijan, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566919, reg. št. 86229, izdala UE Ljublja-
na. gnl-12585

Lajlar Tomaž, Skaletova 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1125299, reg. št.
37519, izdala UE Celje. gnb-12545

Lavrič Milan, Štajerska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630869, reg. št. 167918, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-12777

Lebar Stanislav, Ul. Staneta Rozmana 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
30359. gnd-12518

Lepej Veronika, Makole 3, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4877.
gnu-12501

Lesjak Robert, Dobriša vas 20/c, Petro-
vče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
675138, izdala UE Žalec. gns-12453

Levičnik Oblak Špela, Hacquetova ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849916, reg. št. 147096, izdala UE
Ljubljana. gnd-12418

Lončarič Jože, Visole 38, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
167. gnb-12295

Madjar Marjeta, Puštal 16, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20578,
izdala UE Škofja Loka. gnr-12504

Mahne Boštjan, Pavšičeva 22, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
178436, reg. št. 11125, izdala UE Vrhni-
ka. gnv-12775

Marušič Janez, Srebrničev trg 1, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7916, izdala UE Nova Gorica.
gnq-12780

Mavc Nina, Nova Cerkev 106, Nova Ce-
rkev, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 96/99. gnz-12675

Mevželj Alojzij, Kunaverjeva ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 413954, reg. št. 45321, izdala UE Ljub-
ljana. gng-12840

Mezek Metod, Vena Pilona 18, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
1713. gnm-12359

Miška Elizabeta, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnq-12434

Modrijan Mitja, Grčna 50/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37953, izdala UE Nova Gorica. gnw-12799

Mozoli Josip, Grilčeva 24, Idrija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
5378, izdala UE Idrija. gnq-12730

Njamculović Jovan, Cesta Španskih bor-
cev 47/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, št. S 969839, reg. št.
43129, izdala UE Ljubljana. gnh-12739
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Nonkovič Alen, Slovenska 5, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 29764.
gnf-12616

Novak Vera, Stranje 20, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9611, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnj-12712

Novak Zoran, Vinarje 32, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 68822, izdala
UE Maribor. m-3098

Ocepek Boštjan, Čeplje 21, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1195105, izdala UE Žalec. gnh-12789

Oražem Jurij, Postojnska cesta 10, Pos-
tojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013903, reg. št. R.105199, izdala UE
Ljubljana. gnz-12646

Orel Bojan, Cesta na Svetje 6, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 32723, izdala UE Ljubljana. gnz-12371

Oreški Josip, Šolska ul. 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15781, izdala UE Škofja Loka. gng-12415

Ošabnik Aleš, Pot na Polje 62, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1247, izdala UE Tržič. gnv-12575

Pajnik Zvonko, Vranji vrh 297H, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3106, izdala UE Pesnica. m-3207

Palčnik Gregor, Ul. bratov vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46863. gny-12347

Pandiloski Martin, Mavčiče 62, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
523047, reg. št. 1290. gne-12292

Pavlin Loredana, Vojkova 15, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnl-12360

Peršak Ivan, Gačnik 83/f, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 12078, izdala UE Pesnica. m-3084

Peternelj Branko, Koprivnik 2/a, Sovo-
denj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 13827, izdala UE Škofja Loka.
gne-12567

Pleško Andrej, Kalanova ulica 3, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925456, reg. št. 2272, izdala UE Ljublja-
na. gni-12638

Pohlen Tanja, Plavje 43, Škofije, vozni-
ško dovoljenje, št. 27177, izdala UE Ko-
per. gnx-12327

Potočnik Mitja, Tomšičeva 28, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15618. gnt-12502

Prešern Žnidaršič Ludvika, Novo Polje,
C. XI/10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 414968, reg. št. 152477,
izdala UE Ljubljana. gns-12503

Prolić Goran, Ul. Lojzke Štebijeve 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1012075, reg. št. 204478, izdala UE
Ljubljana. gnx-12598

Prpič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107981, reg. št. 115346, izdala UE
Ljubljana. gng-12690

Puhner Robert, Zg. Duplek 66/b, Spo-
dnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 93191, izdala UE Maribor.
m-3206

Radiševič Milutin, Golnik 21, Golnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 272139,
reg. št. 15057 - duplikat, izdala UE Kranj.
gnj-12587

Ravnjak Matjaž, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28384, izdala UE Velenje. gnw-12774

Rihar Boštjan, Tovarniška ulica 21, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 484479, reg. št. 106396, izdala UE
Ljubljana. gno-12782

Rijavec Vladimir, Tugomerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 261707, reg. št. 77228, izdala UE
Ljubljana. gnf-12791

Robnik Marko, Ljubljanska 102, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99320, izdala UE Maribor. m-3096

Rožman Alenka, Dolnja Počehova 29,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 7194, izdala UE Pesnica.
m-3099

Saliji Zurap, Postružnikova 14, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7733, izdala UE Ljutomer. gnn-12608

Samperl Janez, Zg. Partinje 99, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5282, izdala UE Lenart. m-3202

Schwarz Marjan, Šentilj 114/c, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 51128, izdala UE Maribor.
m-3076

Sedeljšak Jože, Šmartno v Tuhinju 48,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18277, izdala UE Kamnik.
gny-12522

Sejdinović Izet, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26140, izdala UE Velenje. gnx-12648

Simonovič Majda, Apostlova ul. 6, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14086. m-3214

Sivka Boštjan, Vrzdenec 139, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769127, reg. št. 141154, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-12656

Skočir Kostanca, Vilharjeva 48, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
252679. gny-12497

Skomina Klara, Ograda 11, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. gnf-12466

Sladič Dejan, Stan 45, Mirna, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1061941,
reg. št. 10344, izdala UE Trebnje.
gnk-12486

Slak Srečko, Žeje 10, Duplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078582, reg.
št. 46352, izdala UE Kranj. gnp-12356

Slokan Dušić Darja, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244873, reg. št. 21683, izdala UE
Ljubljana. gnn-12383

Smodiš Vera, Melinci 27, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 26405. gnf-12516

Stanković Milentije, Kolenov graben 8,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1218222, izdala UE Laško.
gnv-12650

Stojakovič Slavko, C. Staneta Žagarja
38, Kranj, preklic duplikata vozniškega do-
voljenja, kat. BGH, št. S 1033097, reg. št.
43946, izdala UE Kranj. gnn-12683

Strmčnik Jožef, Lenartova 4, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
7167, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-12319

Sušnik Sanja, Gašperšičeva ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1013971, reg. št. 176073, izdala UE
Ljubljana. gnf-12591

Šandor Katarina, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62879, reg. št. 182054, izdala UE
Ljubljana. gnb-12595

Šern Frančišek, Tavčarjeva 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 49929, izdala UE Maribor. m-3203

Šilc Mojca, Kurirska pot 10, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4341.
gnc-12719

Širovnik Darko, Rodni vrh 17/a, Podle-
hnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25802, izdala UE Ptuj. gny-12447

Šivec Mateja, Jaskova ulica 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10151, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-12321

Škrinjar Erentruda, Mariborska c. 49,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3394, izdala UE Ruše.
m-3078

Špenko Irena, Gubčeva ulica 11, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19028, izdala UE Kamnik. gnw-12824

Štampar Saša, Kajžar 43, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8379, izdala UE Ormož. gnn-12508

Štefančič Joško, Jemčeva 22, Trzin, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036463, reg. št. 26748, izdala UE Dom-
žale. gnu-12351

Štuhec Marjeta, Kapelski vrh 47, Rade-
nci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8062, izdala UE Gornja Radgona.
gnm-12509

Šulc Vanja, Snediceva 6, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1376694,
reg. št. 40135, izdala UE Kranj.
gne-12617

Tavčar Tatjana, Ivanji grad 1/b, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2167,
izdala UE Sežana. gnk-12611

Todorov Tomislav, Spodnje Gorje 142
A, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7738, izdala UE Ljubljana.
gne-12492

Todorović Jovo, Tuga Vidmarja 2, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230817, reg. št. 3262, izdala UE Kranj.
gnw-12724

Tomažič Andrej, Kolodvorska cesta 53,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 19446. gng-12440

Torkar Tanja, Bevkova ulica 28, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 1206097.
gnx-12448

Trebec Adolf, Postojnska 9, Rakek, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7116,
izdala UE Cerknica. gnh-12439

Turna Ivan, Slavče 2, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
37948, izdala UE Nova Gorica.
gnp-12281

Tušek Klara, Hafnerjevo naselje 19,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21357, izdala UE Škofja Loka.
gne-12742

Uroš Železnik, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 111837, izdala UE Maribor. m-3209

Valentinčič Polonca, Modrej 21, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
1233557. gnf-12291
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Valič Valentina, Dolnje Cerovo 30, Koj-
sko, vozniško dovoljenje. gnc-12344

Vehovec Franc, Bistriška cesta 4, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 397279, reg. št. 3929, izdala UE Dom-
žale. gnu-12326

Vehovec Stanislav, Prebačevo 43, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
288630, reg. št. 7171, izdala UE Kranj.
gnd-12618

Ves Janez, Šolska 3, Mengeš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 781657,
reg. št. 12303, izdala UE Domžale.
gnf-12841

Vidic Daniel, Dvorski trg 12, Preddvor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 288686, reg. št. 3119, izdala
UE Kranj. gnm-12438

Vilar Hieronim, Cesta talcev 14, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1052221, reg. št. 30131, izdala UE Dom-
žale. gnn-12662

Vorotnjak Vasilij, Volaričeva 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14673,
izdala UE Postojna. gnt-12506

Vrešak Bojan, Sv. Jurij 5/A, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
2587, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-12808

Wernig Drago, Prušnikova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23405, izdala UE Maribor. m-3220

Zadravec Marsel, Verje 48, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612677, reg. št. 189234, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-12525

Zafošnik Viktor, Spodnja Nova vas 30,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 17813. gnc-12294

Zajc Igor, Ulica Vilka Rožiča 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16723, izdala UE Kamnik. gnf-12316

Zajec Martina, Obrtniška 16, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11046, izdala UE Grosuplje. gno-12582

Zorjan Tadej, Vukovski dol 17/a, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11844, izdala UE Pesnica. m-3086

Zupančič Matej, Planinska vas 13, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11678, izdala UE Trbovlje.
gnp-12306

Žagar Marija, Glogov Brod 4, Artiče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7749, iz-
dala UE Brežice. gnn-12283

Žitnik Vera, Mavčiče 11, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737554,
reg. št. 22320, izdala UE Kranj.
gny-12722

Zavarovalne police

Popravek

V preklicu polic Slovenice, Zavarovalni-
ške hiše, d.d., Filiala Nova Gorica, Gregor-
čičeva 11, Nova Gorica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 92 z dne 12. 11.
1999, Ob-14582, se pri zeleni karti št. pra-
vilno glasi: od št. 135880 do 135887...

Uredništvo

Blatešič Nedeljko, Splitska 27, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 1556283, izdala
zavarovalnica Maribor. gnh-12764

Britovšek Betka, Gaberke 303, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. AO 280061.
gnf-12766

Dolenc Ivan, Smokuč 26, Žirovnica, za-
varovalno polico, št. 646892, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnt-12302

Dolinšek Marjan, Zalog pri Škofljici 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 702132,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-12532

Karapandža Jovo, Ptujska cesta 213,
Maribor, zavarovalno polico, št. 248061,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnr-12729

Kukovič Irma, Jakčeva ulica 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 675601, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-12331

Metalka Inter d.o.o., Dalmatinova 2, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 03-23631 in
0210773, izdala zavarovalnica Mercator
d.d. in Slovenica Ljubljana. gno-12432

Mitrović Tešo, Valvazorjeva 66, Maribor,
zavarovalno polico, št. 254379, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
gnf-12441

Pomex, marketing kovinske industrije
d.o.o., Lendavsko naselje 16, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št.
41401001714, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. Ljubljana, sklenjena 24. 1. 1997.
gnq-12580

Rednak Peter, Zipje 37, Velenje, zava-
rovalno polico, št. 277225, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gne-12767

Simendić Petar, Kermaunerjeva 29,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0181862, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-12556

Simonović Jovanka, Apostlova 6, Lim-
buš, zavarovalno polico, št. 241881, izdala
zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnz-12521

Šimec Dušan, Prušnikova 106, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 208660, izdala
zavarovalnica Slovenica. gne-12442

Travar Marjan, Strojna 19, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 185675,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-12768

Spričevala

Amon Dimitrij, Goriška 57, Velenje, in-
deks, št. 42133. gnp-12460

Arapović Dijana, H. Verdnika 17, Jeseni-
ce, spričevalo 6. razreda OŠ Prežihov Vora-
nc. gnc-12444

Avsec Maja, Topniška ulica 32, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole - smer ekonomsko komerca-
lni tehnik, izdano leta 1995, izdano na ime
Pečan Maja. gnt-12552

Avsenik Bojan, Finžgarjeva 1, Lesce, za-
ključno spričevalo Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1979. gnn-12433

Bartol Natalija Marija, Dvor 19, Bovec,
diplomo turistične šole - turistični tehnik,
šolsko leto 86/87 - original. gni-12613

Bogomolec Zvjezdan, A. Augustinčića
23, Čakovec, Hrvaška, zaključno spričeva-
lo Izobraževalnega centra Litostroj, poklic

livarski modelar, izdano leta 1988.
gnl-12835

Brate Suzana, Roje 19, Mirna, indeks,
št. 10497, izdala Visoka strokovna šola -
šola za risanje in slikanje. gnm-12759

Brezočnik Anita, Recenjak 19, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 8. razreda OŠ Ribni-
ca na Pohorju, izdano leta 1986.
gnz-12546

Capuder Franc, Negastrn 20, Moravče,
zaključno spričevalo Vajeniške gradbene
šole, izdano leta 1964. gnc-12773

Cerić Mirzet, Cesta talcev 15, Šoštanj,
spričevalo Srednje poklicne šole.
gnk-12786

Cizerle Jožica, Veliko Mraševo 69, Pod-
bočje, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1982 in
1983. gnn-12633

Čebohin Davorina, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, indeks, izdala Filozofska fakulteta
leto izdaje 1976. gnh-12814

Čop Andrej, Cesta Tončke Čeč 40, Tr-
bovlje, spričevalo 3. letnika Srednje lesar-
ske šole, izdano leta 1993. gnq-12605

Črešnar Marjan, Bojtina 19, Šmartno na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1996. m-3091

Dedić Husein, Kardeljev trg 2, Velenje,
diplomo o končani Rudarski šoli, izdana na
ime Madžić Sead, leta 1989. gnl-12614

Dizdarevič Damir, Cesta dveh cesarjev
106/h, Ljubljana, spričevalo OŠ Bičevje,
izdano leta 1999. gnu-12751

Filipič Mojca, Koseskega 24, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika III. gimnazije
v Mariboru. m-3077

Flajšaker Karolina, Jelenče 27, Pesnica
pri Mariboru, zaključno spričevalo 1., 2., 3.
in 4. letnika Srednje kmetijske šole. m-3075

Glavač Darja, Muzge 1, Murska Sobota,
zaključno spričevalo EKT, izdano v šolskem
letu 1998/99. gng-12640

Goričan Izidor, Stuki 28/A, Ptuj, diplo-
mo št. 133/91. gnw-12524

Goručan Patricia, Šorlijeva 2, Rogatec,
indeks, št. 71113420, izdala Pravna fakul-
teta v Mariboru. m-3216

Grabušnik Marcel, Prušnikova ulica 30,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ Tabor II.,
Maribor, izdano leta 1989/90. m-3097

Graj Jožica, Slogonsko 33, Brežice, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1992, izdano na ime Novak Jožica.
gne-12692

Gregorc Tatjana, Celovška cesta 189,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 1968
in 1969. gnd-12543

Grozdanovič Ivana, Gradiška 38, Pesni-
ca pri Mariboru, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole, smer ekonomsko ko-
mercialni tehnik. m-3095

Guštin Maja, Ul. bratov Učakar 66, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jo-
sip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta 1991.
gnk-12761

Heberle Slavica, Deteljica 13, Tržič, sp-
ričevalo. gno-12307

Hudinčec Simona, Ul. Arnolda Tovorni-
ka 6, Maribor, spričevalo OŠ Miklavž na
Dravskem Polju, izdano leta 1995.
m-3090
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Jelen Nada, Podkraj 11/a, Žalec, inde-
ks, izdala Univerza Maribor - Pedagoška
akademija - smer razredni pouk, izdan 10.
9. 1999. m-3089

Jerenec Danijel, Gmajna 44/A, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Kovinarske
šole. gnx-12473

Juvančič Sanja, Vinska cesta 1, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Zagorje, gospodinjska šola, izdano leta
1999. gnr-12779

Kerencov Ivan, Plavje 72, Škofije, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole v Ajdovščini, izdano leta 1975.
gni-12513

Kerovec Mladen, Železnikova ulica, Ma-
ribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, smer gradbinec,
izdano leta 1986 in 1987. m-3083

Kočevar Mojca, Kolesarska pot 15, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika Srednje zdravs-
tvene šole v Novem mestu, izdano leta
1991, izdano na ime Kolar Mojca.
gnj-12491

Kočevar Nina, Tomšičeva 7, Maribor, in-
deks, št. 71097331, izdala Pedagoška fa-
kulteta. m-3079

Kolenc Jožef, Vrbanska 30, Maribor, in-
deks, št. 93406319, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-3085

Kosmatin Jana, Tacenska cesta 101,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franca
Rozmana Staneta v Ljubljani, izdano leta
1993. gnq-12555

Kozole Silvo, Dobrova 50, Senovo, spri-
čevalo 8. razreda OŠ 14. divizije Senovo,
izdano leta 1975. gnw-12649

Kožman Jurko, Podkraj 21, Col, potrdilo
o opravljanju tečaja za nakladalca s hidravli-
čnimi žerjavi, izdano 19. 1. 1990.
gnl-12610

Krajnc Matjaž, Na dorcu 23, Brestanica,
diplomo št. 72, izdala Gimnazija Brežice
leta 1986. gng-12490

Kraner Darjan, Na gaj 6, Bresternica,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Poklicne frizerske šole v Mariboru, izdano
leta 1999. m-3219

Kranjc Marija, Dobe 23, Kostanjevica na
Krki, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Splo-
šne gimnazije Brežice. gnp-12431

Krnetić Diana, Gotska 3, Ljubljana, inde-
ks, št. 27004073, izdala fakulteta za mate-
matiko in fiziko. gnr-12804

Kroflin Miljenko, Razdrto Toneljsko 57,
Kumrovec, Hrvaška, zaključno spričevalo
Gostinske šole v Novem mestu.
gns-12328

Krope Boštjan, Čebelarska ulica 15,
Orehova vas, zaključno spričevalo 1., 2. in
3. letnika IKŠ v Mariboru. m-3074

Lazić Todor, Zolajeva 13, Maribor, za-
ključno spričevalo Poklicne industrijsko ko-
vinarske šole v Mariboru, šolsko leto
1980/81. m-3208

Leben David, Podgorci 34/a, Podgorci,
indeks, št. 93406478, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-3082

Maltarić Dragutin, Šentiljska 40, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole v Mariboru, šolsko leto 1991/92.
m-3218

Mehle Vitogoj, Jenkova ulica 3, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Mos-
te, izdano leta 1961. gnb-12695

Milošević Zoran, Povšetova 104/c, Lju-
bljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ketteja in
Murna. gne-12792

Mlakar Karmen, Tržec 43/b, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter za-
ključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, poklic šivilja-krojač. gnp-12731

Mohorič Milka, Ul. heroja Lacka 51, Le-
nart v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Ke-
mijske šole v Rušah, izdano leta 1980.
m-3094

Moškrič Jelka, Podmolniška cesta 64,
Ljubljana-Dobrunje, indeks, št. 1096220,
izdala Pedagoška fakulteta leto izdaje 1995.
gnj-12837

Mulec Boštjan, Na Korošci 15/a, Ljub-
ljana, indeks, št. 26103091, izdala FGG
leto izdaje 1997. gnu-12826

Nuredin Šalja, Ulica Gorenjskega odre-
da 2, Kranj, spričevalo o končani OŠ S. Ž.,
izdano leta 1993. gnl-12285

Oblak Lidija, Brege 41, Leskovec pri Kr-
škem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Noven mestu, izdano leta
1996 in 1997. gnl-12489

Oblak Lidija, Brege 41, Leskovec pri Kr-
škem, diplomo poklic bolničar. gnh-12714

Omerovič Indir, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, obvestilo o delovnem uspehu za 2. let-
nik, izdano v šolskem letu 1992/93.
gno-12732

Omerović Eldina, Francetova 14, Slove-
nj Gradec, spričevalo II. OŠ Slovenj Gra-
dec. gnk-12311

Osim Jernej, Slovenska 39, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika III gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1999. m-3221

Osterc Marta, Cesta na Brdo 34, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1965, 1966 in 1967,
izdano na ime Doležal Marta. gnt-12577

Panzova Natalija, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostinst-
vo in turizem, izdana leta 1989. gnu-12576

Perko Jasmina, Zg. Voličina 97, Voliči-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta
1998. m-3088

Petek Ivanka, Ljubljanska 35, Maribor,
spričevalo OŠ Boris Kidrič. m-3080

Pfeiler Vili, Nasova 17, Apače, zaključno
spričevalo št. 13022, izdano 14. 7. 1981.
gnq-12355

Pregl Boris, Žiganja vas 4, Križe, spriče-
valo 7. razreda OŠ Maribor, izdano leta
1966. gns-12728

Premzl Denis, Staneta Severja 3, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, izdano leta 1992. m-3210

Regvat Petra, Dunajska cesta 347, Ljub-
ljana, indeks, št. 20960230, izdala Pravna
fakulteta leto izdaje 1996. gnj-12637

Rožman Majda, Jelovškova ulica 8, Me-
ngeš, potrdilo o pridobitvi strokovnega zna-
nja, izdala Srednja gostinska šola 12. 5.
1983. gnk-12711

Sedlarevć Stevo, Titova 98/A, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
gno-12332

Sedlarević Stevo, Titova 987A, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
ne tehnične šole v Ljublajni, izdano leta
1979. gnn-12333

Seničar Branko, Ledina 53, Sevnica, in-
deks, št. 93462797, izdala FERI Maribor.
m-3087

Smakaj Sabina, Bilečanska ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 1991 in 1993.
gny-12322

Strmčnik Marko, Bevkova 45, Ankaran -
Ankarano, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1982. gni-12288

Suljić Smajil, Vozuća bb, Zavidovići, dip-
lomo Srednje rudarske šole v Zagorju.
gnj-12437

Šali Luka, Višnarjeva ulica 1, Medvode,
spričevalo 8. razreda OŠ Medvode, izdano
leta 1997. gno-12507

Škorjanc Marcel, Meža 156/b, Dravog-
rad, indeks, izdala Srednja šola Slovenj Gra-
dec. gnu-12526

Šlaher Uroš, Maistrova 12, Radlje ob
Dravi, spričevalo 1. 2. in 3. letnika SŠGT
Maribor, izdano leta 1987 in 1988.
gng-12715

Štamulak Iztok, Malo Naklo 4, Naklo,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicne gosti-
nske šole v Ljubljani, izdano leta 1976,
19977 in 1978. gnu-12301

Velić Sever, Drabošnjakova ulica 9/A,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja. gnq-12805

Volaj Bojan, Frankovo naselje 41, Škofja
Loka, diplomo Srednje kovinarsko in cest-
no prometne šole Škofja Loka, izdana leta
1990. gnw-12449

Zupan Barbara, Zaloška cesta 10, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1998.
gng-12815

Žgalin Ana, Zolajeva 13, Maribor, konč-
no spričevalo Trgovske šole Maribor.
m-3092

Ostali preklici

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Lju-
bljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1110741. gnm-12334

Babić Darja, Titova 72, Jesenice, izkaz-
nico SP-5 režijska. gnz-12446

Baloh Anja, Stari trg 5, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14230.
gnq-12480

Božič Blaž, Maroltova 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22356.
gnd-12318

Bradač Klemen, Milana Majcna 16,
Novo mesto, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center - gradbena smer Novo mesto.
gni-12517

Buble Ivana, Partizanska 43, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 23990224,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-12762

Buha Irena, Gradnikova cesta 83, Rado-
vljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
37289. gni-12688

Cipot Aleš, Tešanovci 5, Moravske Top-
lice, študentsko izkaznico, št. 14842, izda-
la FDV. gnh-12664

Čobec Miha, Polje, C. VI/10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17542.
gnm-12734
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Debelak Matjaž, Lahkova vas 72, Pre-
bold, študentsko izkaznico, št. 20980379,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnd-12718

Dodič Vasja, Izletniška pot 21, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
19777091, izdala Ekonomska fakulteta.
gnr-12679

Dovžan Maruša, Šmartinska 209, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17821. gnt-12752

Draganić Adrijana, Goriška 55, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2531,
izdal LPP Ljubljana. gnp-12781

Draškovič Vera, Horjulska c. 30, Dobro-
va, dijaško mesečno vozovnico, št. 1642.
gnl-12735

Drobnič Saša, Peščenk 24, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24937.
gnm-12834

Forte Nana, Cesta 9. avgusta 8/D, Za-
gorje ob Savi, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 12061, izdal LPP Ljubljana.
gnx-12748

Fotivec Franc, Travniška ulica 8, Turniš-
če, licenco za prevoze št.
4097/4794-RKN32/1997, za vozilo TAM
190T 15BK, reg. št. MS E1-290, izdala
OZS, dne 8. 12. 1997. gnl-12435

GASILSKA OPREMA d.o.o., Koprska ce-
sta 94, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila: car. deklaracija 14366 z
dne 20. 10. 1998. gno-12707

Gligič Milan, Tanča gora 17, Dragatuš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0067310. gnw-12628

Grošelj Mojca, Vojkova 11, Cerkno, štu-
dentsko izkaznico, št. 20960081, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-12686

Gruden Mojca, Pod hribom cesta 2/19,
Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
3870. gnn-12533

Hamaš Mirjana, Karlovška 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5449, izdal
LPP Ljubljana. gnp-12560

Harjač Tina, Ul. Koroškega bataljona
11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 16804, izdal LPP Ljubljana.
gnw-12599

Hočevar Uroš, Hacquetova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16664, iz-
dal LPP Ljubljana. gns-12653

Irgel Nina, Arnače 24/c, Velenje, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 23459.
gnd-12743

IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d., Trža-
ška 31, Vrhnika, overjeno kopijo licence št.
2023/25 za opravljanje mednarodnega pre-
voza stvari za lastne potrebe in prevoza st-
vari za lastne potrebe v notranjem cestnem
prometu, za vozilo IVECO EUROCARGO
130 E 23, reg. oznaka: CE 51-37R, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije.
gnv-12325

Jakob Anamarija, Goce Delčeva 52, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10677. gnk-12811

Jarc Marjeta, Danile Kumarjeve ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-12528

Jejčič Tomaž, Velike Žablje 57, Dobrav-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0141599. gnt-12527

Jereb Boris, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5478. gnh-12839

Jerman Kuželički Istok, Neubergerjeva
ulica 27, Ljubljana, vozno karto, št. 252 s
50% popustom, izdal LPP. gnc-12694

Kajtna Luka, Preška cesta 16, Medvo-
de, dijaško izkaznico, izdal Šolski center
PET. gnj-12362

Kavčič Marko, Škerljeva 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 310908, izdala Eko-
nomska fakulteta. gnq-12330

Kerševan Ana, Lavričeva 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20980105, iz-
dala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnc-12794

Kladnik Ivo, Spodnje Pavlovče 5, Kam-
nik, dovolenje letalskega mehanika - tehni-
ka, št. 0003/0057 z veljavnostjo 3. 12.
1999. gnr-12604

Kobal Nina, Vodnikova 282, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23445, iz-
dal LPP Ljubljana. gnj-12412

Kovačević Mirjana, Šercerjeve brigade
9, Maribor, delovno knjižico. m-3212

Kožman Jurko, Podkraj 21, Col, potrdilo
o opravljenem tečaju za gozdarskega trak-
torista, izdano leta 1990. gno-12632

Krč Alenka, Vošnjakova 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16928.
gnm-12709

Krevelj Jaka, Petrovičeva 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25906.
gns-12803

Krmelj Klaudija, Goriška c. 42, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 30010790, izdala
FKKT v Ljubljani. gnb-12645

Kucler Alja, Drenov grič 73, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 19345907, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh-12464

Lamut Aleš, Bezena 18/a, Ruše, dijaško
mesečno vozovnico, št. 33100.
gng-12765

LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65/b, Ce-
lje, licenco za prevoz stvari za lastne potre-
be v notranjem cestnem prometu št.
2043/25 za vozilo TAM 331 T 26BL, reg.
št. CE 98-28A. gno-12357

Mali Tomo, Podrečje 83, Domžale, de-
lovno knjižico. gnv-12700

Maraž Domen, Cankarjeva ulica 35,
Trebnje, dijaško mesečno vozovnico, št.
22778, izdal LPP Ljubljana. gnj-12687

Marinko Aleš, Kavčičeva ulica 60, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gng-12590

Marolt Erika, Bloška polica 3/B, Gra-
hovo ob Bači, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2800897, izdal LPP Ljubljana.
gnv-12800

Matjašič Matjaž, Podpeč 92/a, Preser-
je, dijaško mesečno vozovnico, št. 2037.
gnd-12818

Maučec Jože, Jadranska cesta 60, An-
karan - Ankarano, zelene karte, št.
0587455, 0587456, 0587457, 0587458,
0587559 in 0587460, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d.. gnc-12619

Mencej Matej, Zemljemerska 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27660. gny-12472

Merdanovič Erol, Gameljska 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7543.
gnk-12461

Mercator-SVS, trgovina, storitve, d.d.,
Rogozniška 8, 2250 Ptuj, preklicuje izdani
kopiji licence št. 00282 za tovorni vozili:
TAM 190 T 15 MB 62-73K, TAM 130 T 11
MB E8-422. Ob-16334

Mermolja Jana, Vodnikova 175, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 900,
izdal LPP Ljubljana. gnz-12796

Mivšek Matej, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12864, iz-
dal LPP Ljubljana. gns-12603

Mlakar Jana, Arkova ulica 26, Idrija, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 24567.
gnz-12821

Moškrič Jelka, Podmolniška cesta 64,
Ljubljana-Dobrunje, dijaško mesečno vozo-
vnico, št. 27602. gnk-12836

Nedelko Jure, Ježa 93/a, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gno-12282

Pavšič Tjaša, Vodnikova 4, Ljubljana
Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št.
18818, izdal LPP Ljubljana. gnx-12798

Penko Matic, Cesta II. grupe odredov
55, Ljubljana-Dobrunje, dijaško mesečno
vozovnico, št. 9145. gnv-12600

Pernač Franc, Destrnik 15, Destrnik, de-
lovno knjižico. gns-12303

Pivk Milka, Idrijska Bela 3, Idrija, delov-
no knjižico. gni-12563

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1139255. gnk-12740

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Lju-
bljana, potrdilo za registracijo vozila VW LT
Furgon DMR 2.8 TDI, št. šasije
WV1ZZZ2DZYH013777, št. motorja
ATA013537, št. ECL 24490, datum ECL
10. 10. 1999, moč motorja 96 kW, prosto-
rnina motorja 2798 ccm. gnf-12741

Potočnik Tina, Posavskega 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 18009,
izdal LPP Ljubljana. gnh-12689

Prelesnik Luka, Polje 348, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7617, izdal
LPP Ljubljana. gnz-12621

Prijatelj Tilen, Vide Pregarčeve 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14288. gnl-12810

Pustavrh Nives, Polje, C. XXXVIII/7, Lju-
bljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
5129. gnc-12844

Rade Katarina, Šišenska 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9580.
gni-12838

Rakuša Anže, Ižanska cesta 69/a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35453. gno-12832

Ratajc Martin, Sv. Štefan 58, Sveti Šte-
fan, delovno knjižico, št. 23807, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnd-12643

Rusanov Dejan, Gestrinova 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-12469

Sajovic Polona, Golniška cesta 82, Kra-
nj, študentsko izkaznico, št. 27003902, iz-
dala FMF. gnv-12825

SAM T.d.o.o., Senožeče 104/k, Seno-
žeče, licenco št. 3176/69 za vozilo M.A.N.,
z reg. št. KP 49-05A. gns-12678

Savanović Jovana, Savlje 66, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3579.
gnj-12812

Seliškar Maja, Ulica bratov Učakar 106,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3582, izdal LPP Ljubljana. gnn-12583

Skarlovnik Franc, Stražišče 44, Preva-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1028334. gnt-12627

Skelin Maša, Cesta v Rošpoh 57, Kam-
nica, dijaško mesečno vozovnico, št. 8839.
gnk-12586



Stran 6626 / Št. 97-98 / 3. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Slama Kras, d.o.o., Sejmiška 1A, 6210
Sežana, preklicuje kopijo številke licence
0000897/23, ki jo je izdala Gospodarska
zbornica Slovenije za vozilo FAP 1317-42 z
registrsko številko KP-69-49D. Ob-16471

Stojnić Danila, Reška cesta 19, Kozina,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za pos-
lovodjo, izdano leta 1994 pri Gospodarski
zbornici Slovenije. gnw-12624

Strmčnik Marko, Bevkova 45, Ankaran -
Ankarano, delovno knjižico. gnx-12623

Šabić Meho, Murova 1, Jesenice, delo-
vno knjižico. gnc-12519

Šadl Aleš, Naselje Slavka Černeta 33,
Kranjska Gora, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 32092. gnw-12749

Šepetavc Boštjan, Mekinčeva 15, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala SŠTP Ljub-
ljana. gnn-12558

Šišaković Goran, Vodovodna c. 39, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnx-12698

Šlogar Radovan, Petrovče 196, Petrov-
če, delovno knjižico. gnc-12644

Štelcer Zdenka, Pobrežje 118, Videm
pri Ptuju, delovno knjižico, reg. št. 36259.
gnn-12308

Šulek Miriam, Kavče 63, Velenje, štude-
ntsko izkaznico, št. 20960270, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gno-12557

Todoriković Desanka, Tomačevska 11
a, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-12750

Tovornik Nataša, Črnoliška ulica 3, Šen-
tjur, dijaško mesečno vozovnico, št. 25584.
gnu-12476

Trbojević Maša, Ulica Slavka Gruma 30,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 22740. gnm-12559

Tušar Teja, Zlatek 49, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v Ljublja-
ni. gnc-12594

Usenik Aleš, Prule 1, Ljubljana, delovno
knjižico. gnw-12699

Valič Valentina, Dolnje Cerovo 30, Koj-
sko, delovno knjižico. gnr-12454

Vežnaver Daniel, Kozlovičeva 1, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnj-12312

Vogrič Nataša, Skopo 54, Dutovlje, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 979.
gnn-12833

Vrhovec Luka, Šempeter v Savinjski do-
lini 296/a, Žalec, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 25363. gng-12790

Zavrl Janez, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11380, iz-
dal LPP Ljubljana. gno-12607

Zupančič Nataša, Jakčeva 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13199,
izdal LPP Ljubljana. gne-12542

Železen Simon, Sotina 40/a, Rogašov-
ci, delovno knjižico, reg. št. 57460, ser. št.
175187, izdana 27. 7. 1990 v Murski So-
boti. gnd-12293

Železnik Urška, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 119.
gnb-12845

Žoldoš Jožef, Velika Polana 88, Velika
Polana, delovno knjižico, zap. št. 1346, ser.
št. 172964, izdala Občina Lendava 2. 11.
1977. gnx-12348
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NNNNNooooovvvvva zbira zbira zbira zbira zbirkkkkkaaaaa

EVROPSKA UNIJA
Po 1. februarju 1999 je slovenska realnost in nujnost tudi poznavanje Evropskega sporazuma med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani. Uredništvo založbe Uradni list RS je po uveljavitvi
te pomembne mednarodne pogodbe začelo izdajati publikacije v novi zbirki z naslovom
EVROPSKA UNIJA.

V prvi knjigi te zbirke, ki jo izdaja Služba Vlade RS za zakonodajo, založnik pa je Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., je direktor omenjene vladne službe Tone Dolčič poudaril, da so vse
pogostejša vprašanja o neposredni uporabi in učinkih ESP, kakor na kratko rečemo evropskemu
pridružitvenemu sporazumu, spodbudila zasnovo nove zbirke.

V prvi knjigi je objavljen ESP z uvodnimi pojasnili Toneta Dolčiča, dr. Mihe Pogačnika, Boruta
Šinkovca in Primoža Veharja. Objavljen je tudi ESP v angleškem jeziku, obširno stvarno kazalo pa
bo olajšalo iskanje posameznih določb sporazuma.

Cena 4320 SIT 10484

Druga knjiga zbirke EVROPSKA UNIJA vsebuje TARIFNI (TRGOVINSKI) DEL Evropskega
sporazuma o pridružitvi s stvarnim kazalom, izšla pa je zadnje dni septembra 1999, tako da so v
besedilo posameznih prilog, protokolov in vseh drugih dokumentov vključene tudi vse
spremembe in dopolnitve, sprejete po objavi ESP julija 1997.

Cena 3888 SIT 10502

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q Evropski sporazum o pridružitvi Štev. izvodov

q Evropski sporazum o pridružitvi – tarifni del Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
(šesta dopolnjena izdaja)

Predpisi o dedovanju z obširnim uvodom profesorja ljubljanske pravne fakultete dr. Karla
Zupančiča sodijo v železni repertoar založniške hiše Uradni list. Tokratno dopolnitev uvoda in za-
konskih besedil so zahtevale spremembe zakona o denacionalizaciji, sprejete v drugi polovici leta
1998. Na drugačno vsebino knjige je vplivala tudi odločba slovenskega ustavnega sodišča, objavl-
jena julija1999, s katero je bil razveljavljen člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na
koncu knjige pa so objavljeni tudi valorizirani zneski davka na dediščine in darila.

Poleg zakona o dedovanju in zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev so v tej knjigi iz Zbirke
predpisov povzete tudi določbe:
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerijih,
– zakona o nepravdnem postopku,

– zakona o notariatu.

3618 SIT  10508

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DEDOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


