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Sodni register

CELJE

Rg-401122
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00949 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa NARCISA, d.o.o., trgovina
in storitve podjetje, Žibernik 50, Rogaška
Slatina, sedež: Žibernik 50, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/04233/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novim vložkom,
spremembo firme in skrajšane firme ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5635306
Firma: NARCISA, trgovina in storitve,

d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: NARCISA, d.o.o., Ro-

gaška Slatina
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrinjarič Karla, Rogaška

Slatina, Žibernik 50, vstopila 16. 3. 1992,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 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 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši



Stran 2 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-401145
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00735 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PLASTIS, Proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/05239/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5746027
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 18220 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spod-
njega perila; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 24300 Proizvodnja

kritnih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 24620 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 24650 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 24660 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 26230 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 26240 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 34100 Proizvodnja motornih vozil;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50500 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 60240 Cestni tovorni promet;
72300 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 14. 4. 1998.

Rg-403318
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00569 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LJUBEČNA ART, podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., sedež: Ljubečna, Kocbekova
30, 3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/06513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5949556
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brecl Milan, razrešen 12. 6. 1998;
direktorica Lobe Nevenka, Celje, Adamiče-
va ulica 15a, imenovana 13. 6. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-403341
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00553 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KIV, KOVINSKA INDUSTRI-
JA VRANSKO, d.d., sedež: Vransko 57,
3305 Vransko, pod vložno št.
1/00626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 16. 7. 1996 in spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5110564
Član nadzornega sveta: Cugmas Velimir,

izstopil 16. 7. 1996; Petek Anton, vstopil
16. 7. 1996.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
16. 7. 1996.

Rg-404005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01201 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa DOLEJŠI – MODNI GUMBI,
d.o.o., Velenje, sedež: Štrbenkova 1,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/06587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in osnovnega vlož-
ka ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5867843
Osnovni kapital: 24,045.365 SIT
Ustanovitelja: Dolejši Anton in Dolejši Šte-

fan Maks, oba iz Velenja, Žarova 24, vstopila
16. 10. 1994, vložila po 12,022.682,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.

Rg-404007
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01478 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FAST, trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., sedež: Pešnica 9,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/04203/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5956820
Pripojitev družbe Amiga, proizvodno tr-

govsko in posredniško podjetje, d.o.o., Pe-
šnica 9, Šentjur, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 18. 12. 1997.

Rg-404008
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01479 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AMIGA, proizvodno trgov-
sko in posredniško podjetje, d.o.o., Pe-
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šnica 9, Šentjur, sedež: Pešnica 9, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/02242/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5439876
Pripojitev k družbi Fast, trgovsko in po-

sredniško podjetje, d.o.o., Šentjur, Pešni-
ca 9, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 18. 12. 1997.

Rg-404697
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01495 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JUTEKS, kemijsko-tekstil-
no podjetje, d.d., sedež: Hmeljarska ul.
1, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in predložitev zapisnika skupščine s
temile podatki:

Matična št.: 5037590
Člani nadzornega sveta: Rednak Stan-

ko, Kajtna Bogdan in Krušnik Henrik, izsto-
pili 29. 12. 1997; Šemrl Mojca, Zagoričnik
Mitja in Bratina Borut, vstopili 29. 12. 1997.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
29. 12. 1997.

Rg-404698
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00823 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JELŠA, Trgovsko podjetje,
d.d., Šmarje pri Jelšah, sedež: Aškerčev
trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod vlož-
no št. 1/00129/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, statuta
in člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025362
Član nadzornega sveta: Sadar Jože, iz-

stopil 11. 6. 1997; Aralica Marjan, vstopil
11. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.

Sprememba statuta z dne 11. 6. 1997.

Rg-404701
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01332 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SAVINJA MOZIRJE, Pod-
jetje trgovine, turizma in proizvodnje,
d.d., sedež: Na trgu 14, 3330 Mozirje,
pod vložno št. 1/00234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članic
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025117
Člana nadzornega sveta: Krebs Ana in

Potočnik Marija, izstopili 21. 11. 1997; Fa-
šun Andrej, vstopil 21. 11. 1997, in Slokan
Verica, vstopila 12. 11. 1997.

Rg-404718
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00909 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa CELJSKE MESNINE, d.d.,
Celje, sedež: Cesta v Trnovlje 17, 3000

Celje, pod vložno št. 1/00529/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, statuta in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5150949
Člani nadzornega sveta: Marzidovšek

Igor, izstopil 1. 7. 1998; Tacer Andrej, iz-
stopil in ponovno vstopil kot predsednik
30. 10. 1996, Kotnik Maja, izstopila in po-
novno vstopila kot namestnica predsednika
30. 10. 1996, in Založnik Marko, vstopil
1. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5224 Trogivna na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;

6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7482 Pakira-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba statuta z dne 26. 8. 1998.

Rg-404726
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/01166 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KORA, d.d., proizvodnja, storitve, tr-
govina, Radeče, sedež: Njivice 5, 1433
Radeče, pod vložno št. 1/00044/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednik uprave Golob Adolf, razrešen 24. 4.
1998; predsednik uprave Špan Miroslav,
Sevnica, Ribniki 55, imenovan 19. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404730
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00261 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI, d.d., sedež: Uli-
ca 14. divizije 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Brodnik Jože, razrešen
23. 2. 1999; predsednik uprave Božič Ja-
nez, Škofja Loka, Selca 134, imenovan
25. 2. 1999, zastopa družbo neomejeno.

Rg-404732
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01123 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., sedež: Uli-
ca 14. divizije 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne z dne 12. 11. 1998 in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5814251
Zapisnik skupščine z dne 12. 11. 1998.
Sprememba statuta z dne 12. 11. 1998.

Rg-404741
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00454 z dne 11. 6. 1999 pri
subjektu vpisa INN, trgovina, d.o.o., se-
dež: Košnica pri Celju, 61b, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03070/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, povečanje osnovnega kapitala in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5520061
Osnovni kapital: 36,541.000 SIT
Ustanoviteljica: Druks Sonja, Celje, Košni-

ca 61b, vstopila 12. 9. 1991, vložila
36,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, izbrisana 11. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdel-
ki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 8513 Zobozdravstvena de-
javnost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 8532 Iz-
vajanje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev; 85324 Druge socialne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 9. 4. 1999.

Rg-404749
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00539 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1414810
Firma: ATT KLAMPFER, trgovina in

storitve, k.d.
Skrajšana firma: ATT KLAMPFER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3310 Žalec, Cankarjeva 3
Ustanovitelja: Klampfer Danica, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Klampfer
Boris, ki je vložil 200 SIT in ne odgovarja,
oba iz Žalca, Cankarjeva 3, vstopila 17. 5.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Klampfer Danica, imenovana
17. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev
kot komplementarka.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo.

Rg-404760
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01301 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJE POINT, podjetje
za informacijsko tehnologijo, d.o.o., se-
dež: Partizanska 19, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00949/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5303435
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 12
Ustanovitelj: Adam Anton, Buč Drago,

Dobnik Tomaž, Golob Bojan, Goričar Duško,
Hrastnik Dragica, Kamšak Jože, Koren Milan,
Kores Bojan, Korošec Vladimir, Kos Anton,
Krejan Cveta, Krofel Tomaž, Kugonič Branko,
Kumer Emil, Lončarič Vojko, Miklavc Alojz,
Pančur Stojan, Pistotnik Milan, Podbevšek
Alenka, Rezec Erna, Rošer Marija, Sitar Mari-
ja, Stropnik Franc, Škorič Miro, Šulek Drago,
Verbovšek Roman in Vrečar Darja, izstopili
1. 12. 1998, ter GORENJE GOSPODINJSKI
APARATI, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, iz-
stopilo 31. 12. 1997; GORENJE GOSPOD-
INJSKI APARATI, d.d., Velenje, Partizanska
12, vstopilo 31. 12. 1997, vložilo 6,379.179
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe o usta-
novitvi in akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 9. 12.
1998.

Rg-404761
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00360 z dne 12. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227254
Firma: SAS & CO, sistemi avtomatiza-

cije Šmajs, d.o.o.
Skrajšana firma: SAS & CO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3303 Gomilsko, Grajska vas 1
Osnovni kapital: 3,790.000 SIT
Ustanovitelj: Šmajs Franc, Braslovče,

Braslovče 31, vstopil 7. 4. 1998, vložil
3,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmajs Franc, imenovan 7. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Pro-

izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi.

Rg-404762
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00314 z dne 12. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KGL, izvoz-uvoz in trgovina, d.o.o.,
Rogaška Slatina, sedež: Prešernova 18,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/01723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novim vložkom, spremem-
bo družbenikov in njihovih poslovnih deležev
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matičnaš t.: 5364957
Firma: KLG, mednarodna trgovina,

d.o.o., Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Miroslav, izstopil

24. 12. 1997, in Gehbauer Adam, izstopil
4. 3. 1998; Krebs Rudolf, Rogaška Slatina,
Prešernova 18, vstopil 13. 3. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
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opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo elektirčnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-

nje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-404767
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00690 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TOP-FIT, mednarodno tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Heroja Rojška 69, sedež: Heroja Ro-
jška 69, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbene pogodbe, družbenikov in
dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5579163
Firma: TOP-FIT, Center za zdravje in

rekreacijo, d.o.o.
Skrajšana firma: TOP-FIT, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 22
Osnovni kapital: 17,908.849 SIT
Ustanovitelji: Toplak Mirko, vstopil 4. 10.

1991, in Toplak Daša, vstopila 2. 7. 1998,
oba iz Celja, Heroja Rojška 69, vložila po
7,163.539,60 SIT, ter Možina Andrej in Mo-
žina Barbara, oba iz Ljubljane, Rožna doli-
na, Cesta XVII 32, vstopila 2. 7. 1998, vlo-
žila po 1,790.884,90 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 5139 Nespe-
cializirana  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
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gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-

nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Opombe: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti K 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 7. 1998.

Rg-404771
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00849 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VIAS, Trgovina na veliko, d.o.o., se-
dež: Attemsov trg 30, 3342 Gornji grad,
pod vložno št. 1/00864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti, naslova družbenikov in zastopnika ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5299659
Sedež: 3342 Gornji grad, Attemsov

trg 23
Ustanovitelja: Bastl Franc, Gornji Grad,

Podmsrečje 14, in Vrtar Janko, Gornji grad,
Bočna 24, vstopila 28. 10. 1989, vložila
po 838.351,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bastl Franc, imenovan 28. 10. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-

ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, 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; 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; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 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, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 7. 1998.

Rg-404772
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01175 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MORAVIA STEEL SLOVE-
NIJA, trgovina, zastopstvo in proizvodnja,
d.o.o., sedež: Mariborska 7, 3502 Celje,
pod vložno št. 1/06632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, njihovih poslovnih deležev, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1125915
Ustanovitelj: KOVINOTEHNA, d.d., Ce-

lje, Mariborska 7, in INTERTRADE CS, A.S.,
Praga 2, Varšavska 23, PSČ 120 00, izsto-
pilo 10. 11. 1998; MORAVIA STEEL A.S.,
Trinec, Staromestska 278, vstopil 24. 1.
1997, vložil 9,100.000 SIT, odgovor-
nost:ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Ilc Alešu, ki je bil razrešen
10. 11. 1998.
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Sprememba družbene pogodbe v akt o
ustanovitvi d.o.o. z dne 10. 11. 1998.

Rg-404781
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00843 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa FENIK, trgovsko, gostin-
sko in posredniško podjetje, d.o.o., Pri-
stava, Hajnsko 21a, sedež: Hajnsko 21a,
3253 Pristava, pod vložno št.
1/04627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5783461
Firma: FENIK, trgovina, gostinstvo in

posredništvo, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: FENIK, d.o.o., Šmarje

pri Jelšah
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Rim-

ska cesta 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Drofenik Dejan, vstopil

24. 4. 1992, vložil 588.000 SIT, Drofenik
Ivan, vstopil 20. 12. 1993, vložil 1,071.000
SIT, in Drofenik Melita, vstopila 20. 12.
1993, vložila 441.000 SIT, vsi iz Pristave,
Hajnsko 21a, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-

ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 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 popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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-
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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,
sladkronimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri K
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
šifri K 74.14 vse, razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-404793
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00771 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PREVOLNIK – proizvodnja,
avtotrgovina, d.o.o., Teharje 4, Celje, se-
dež: Teharje 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01979/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5400139
Osnovni kapital: 30,646.000 SIT
Ustanovitelj: Prevolnik Rosando, Celje, Te-

harje 4, vstopil 28. 5. 1990, vložil
30,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 7. 1998.

Rg-404808
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01357 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CELJSKE MESNINE, d.d.,
Celje, sedež: Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00529/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150949
Član nadzornega sveta: Kampuš Alojz,

izstopil 20. 8. 1997; Rančigaj Anton, vsto-
pil 20. 8. 1997.

Rg-404810
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00940 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CELJSKE MESNINE, d.d.,
Celje, sedež: Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00529/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150949
Člani nadzornega sveta: Verhovšek Mi-

hael, Begovič Mile, Cmok Zlatko, Sladič
Drago, Rožanc Zvonko in Mastnak Stani-
slav, izstopili 29. 10. 1996; Tacer Andrej,
Vrisk Peter in Kampuš Alojz, vstopili 29. 10.
1996, Dečman Ivan in Marzidovšek Igor,
vstopila 13. 9. 1996, ter Šaver Jože, vsto-
pil 29. 10. 1996.

Rg-405628
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00020 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MONDETON, proizvodnja
embalaže in zamaškov, d.o.o., Kidričeva
35, Rogaška Slatina, sedež: Kidričeva 35,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/05000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5855462
Firma: P & R ROGAŠKA, Proizvodnja

embalaže in zamaškov, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: ROGAŠKI VRELCI, d.o.o.,

proizvodnja mineralne vode in brezalkohol-

nih pijač, Rogaška Slatina, Kidričeva 35,
izstopil 22. 12. 1998; PLUTO, dioničko
društvo za proizvodnju metalnih zatvarača i
plutenih proizvoda, Zagreb, Kneza Ljudevi-
ta Posavskog 48, vstopil 27. 6. 1994, vložil
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 7440
Ekonomsko propagiranje;

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 7440
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 2. 1999.

Rg-405629
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01052 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ŠOLSKI CENTER VELENJE,
sedež: Trg mladosti 3, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00611/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5243050
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Robida Peter, razrešen 22. 6. 1998;
direktor Kotnik Ivan, Velenje, Podkraj 7a,
imenovan 10. 9. 1998, zastopa zavod brez
omejitev kot direktor zavoda.

Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999:
80302 Visoko strokovno izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 80301 Višje-
šolsko izobraževanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-405630
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01321 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MLAJO, proizvodnja, stori-
tve, d.o.o., Cesta na Roglo 29, Zreče,
sedež: Cesta na Roglo 29, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/04032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5610796
Firma: MLAJO, proizvodnja, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MLAJO, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Ustanovitelj: Majcen Mladen in Majcen

Vijolica, izstopila 2. 12. 1998; INERT, pod-
jetje za projektiranje, izdelavo in montažo
malih hidrocentral, d.o.o., Dravograd, Otiški
Vrh 1c, vstopil 2. 12. 1998, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Majcen Mladen, razrešen 24. 12.
1998; direktor Sevčnikar Stanislav, Dravo-
grad, Otiški Vrh 1c, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Groleger Marko, Slo-
venske Konjice, Mizarska cesta 8a, imeno-
vana 24. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
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nja papirja in kartona; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 12. 1998.

Rg-405631
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00401 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa GRADBENIŠTVO IN
INŽENIRING PIRŠ, d.o.o., Zgornje Nego-
nje 35a, Rogaška Slatina, sedež: Zg. Ne-
gonje 35a, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/02367/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novim vložkom, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo firme in se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5482780
Firma: G.F. PIRŠ, gradbeništvo in dru-

ge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: G.F. PIRŠ, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Prvo-

majska 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pirš Franc, Podplat, Mesti-

nje 24a, vstopil 5. 9. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirš Franc, imenovan 5. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 60240 Cestni tovorni promet; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti K 74.140 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-405633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00827 z dne 7. 6. 1999 pri sub-

jektu vpisa KANA, frizerstvo, pedikura in
kozmetika, d.o.o., Roševa 5, Žalec, se-
dež: Roševa 5, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04736/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala druž-
be, spremembo deležev pri družbenikih,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. . 5743397
Osnovni kapital: 8,290.109,59 SIT
Ustanovitelja: Akerman Marica, vstopila

8. 4. 1992, vložila 4,480.109,59 SIT, in
Akerman Janko, vstopil 4. 2. 1997, vložil
3,810.000 SIT, oba iz Žalca, Roševa 5,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 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; 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.; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 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 izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321

Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Opombi: pri dejavnosti 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1997.

Rg-405635
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00494 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa VIHAM, trgovina in turizem,
d.o.o., sedež: Zagrad 70c, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala družbe z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5311861
Firma: MIKLAVC TRGOVINA, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKLAVC TRGOVINA,

d.o.o.
Sedež: 3312 Prebold, Sv. Lovrenc 87
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hajsinger-Potočnik Karmen,

Hajsinger Viktor in Hajsinger Marijana, izsto-
pili 5. 5. 1999; Miklavc Ludvik, Prebold, Sv.
Lovrenc 87, vstopil 5. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajsinger Viktor, razrešen 5. 5.
1999; direktor Miklavc Ludvik, imenovan
5. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje
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kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, napr in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmiljen-
je; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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 zele-
njavo; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz, 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opombe: pri šifri 67.13 le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri šifri 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 5. 1999.

Rg-405636
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00934 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa GROPIK, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Ce-
sta na Ostrožno 85, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03419/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo se-
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deža, dejavnosti družbe, družbenika in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5561795
Sedež: 3000 Celje, Teharska 41
Osnovni kapital. 8,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grobelnik Ivan, izstopil

5. 10. 1995; Grobelnik Ivan, Petrovče, Do-
briša vas 69, vstopil 5. 10. 1995, vložil
8,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opombi: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 7. 4. 1999.

Rg-405639
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01295 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa REMOS, uvozno-izvozno
podjetje, d.o.o., Šentjur pri Celju, Bezov-
je 15, sedež: Bezovje 15, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00903/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307384
Firma: REMOS, trgovina-inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: REMOS, d.o.o.
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Peš-

nica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Moser Gregor in Rečnik

Ervin, izstopila 27. 11. 1998; Šprah Iztok
in Šprah Matjaž, oba iz Ljubljane, Livada 7,
vstopila 27. 11. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost:ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Moser Gregor, razrešen 27. 11.
1998; direktor Šprah Iztok, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurista Šprah Vladi-
mir in Šprah Majda, vsi iz Ljubljane, Livada
7, imenovani 27. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 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,
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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prherane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitv emenz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
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Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 2972 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opombe: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-405640
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00554 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ABAKUS – INFO, poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Partizanska 10, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/06390/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov in
poslovnih deležev, zastopnikov, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5890357
Firma: ABAKUS-MEDICO, poslovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABAKUS-MEDICO,

d.o.o.

Ustanovitelj: Ratej Bojan, Vilč Boris, Zu-
panc Rajko, Tepeš Bernarda, Jurčič Damir,
Krajnc Brigita in Rosenstein Boštjan, izsto-
pili 12. 5. 1999; Tepeš Anton, Rogaška Sla-
tina, Ul. XIV. divizije 4, vstopil 17. 3. 1995,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurista Vilč Boris in Krajnc Brigita, razreše-
na 12. 5. 1999; prokurist Tepeš Anton, ime-
novan 12. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost

menz; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

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

Rg-405643
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00836 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa EMO – KEMIJA, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mari-
borska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5453399
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 7. 1999.

Rg-405646
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00617 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MES, prodaja gostinske
opreme, d.o.o., Celje, sedež: Ulica Fran-
kolovskih žrtev 1b, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/02546/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov in poslovnih deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5472067
Firma: MES-MIHELIN, prodaja, servis

in proizvodnja gostinske opreme, d.o.o.,
Celje

Skrajšana firma: MES-MIHELIN, d.o.o.,
Celje
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Ustanovitelji: Cizej Ljudmila, izstopila
20. 5. 1999; Mihelin Ana, Škofja vas, Šmar-
jeta 65a, vstopila 12. 11. 1990, vložila
3,700.000 SIT, Mihelin David, Škofja vas,
Šmarjeta 65a, vstopil 20. 5. 1999, vložil
300.000 SIT, in MES-MIHELIN, prodaja,
servis in proizvodnja gostinske opreme,
d.o.o., Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 1b,
vstopil 20 .5. 1999, vložil 2,000.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-405648
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00466 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa WER LIEFERT WAS? Druž-
ba za poslovne informacije in posredo-
vanje, d.o.o., sedež: Mariborska 86,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo poslovnega deleža in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5382394
Ustanovitelja: Blažun Andželko, Žalec,

Stritarjeva 5, vstopil 28. 12. 1990, vložil
60.160 SIT, in WER LIEFERT WAS? GMBH,
Hamburg – Nemčija, Normannenweg 16-20,
vstopil 8. 8. 1995, vložil 1,443.840 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Toplak Iztok, razrešen 28. 4. 1999; direk-
tor Čorbić Zvjezdan, Zagreb, Malešnica 50,
imenovan 29. 4. 1999, zastopa družbo kot
pomočnik direktorja le skupaj z direktorjem.

Rg-405649
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00191 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa M.M. OVTAR, montažno in
trgovsko podjetje Bezenškovo Bukovje
19, Frankolovo, d.o.o., sedež: Bezenško-
vo Bukovje 19, 3213 Frankolovo, pod
vložno št. 1/02046/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5415497
Osnovni kapital: 3,565.000 SIT
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 55510

Dejavnost menz; 85311 Dejavnost domov
za starejše.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 2. 1999.

Rg-405650
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00459 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa FU HUA, Podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež:
Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5686679
Ustanovitelji: Yang Wei Fu, in Lu Hua

Guang, izstopila 1. 4. 1999; Wang Hongyi,
Ljubljana, Topniška 45, vložil 1,112.000
SIT, in Zhou Zhenqiang, Ljubljana, Topniška
14, vložil 488.000 SIT – vstopila 1. 4.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lu Hua Guang, prokurist Vene Miro-
slav in direktor Yang Wei Fu, razrešeni 2. 4.
1999; direktorja Wang Hongyi, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Zhou Zhenqiang,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja, imenovana 2. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 7. 6. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1999.

Rg-405652
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01302 z dne 2. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE –
JEKLO ŠTORE, podjetje za proizvodnjo
jekel, d.o.o., sedež: Železarska 3, 3220
Štore, pod vložno št. 1/06654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1197967
Osnovni kapital: 151,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenske železarne,

d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstopila
28. 11. 1997, vložila 151,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

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

Rg-405653
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00085 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MAČEK, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Celje, sedež: Maribor-
ska 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5828414
Sedež: 3000 Celje, Kersnikova 19
Sprememba družbene pogodbe z dne

20. 1. 1999.

Rg-405654
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00019 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBRNA,
sedež: Dobrna 1, 3204 Dobrna, pod vlož-
no št. 1/03748/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5082668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rošer Herta, razrešena 1. 1.
1999; direktor Šteger Marko, Dobrna, Do-
brna 8, imenovan 1. 1. 1999, zastopa šolo
brez omejitev.

Rg-405655
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00066 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu

vpisa STANOVANJSKO PODJETJE VELE-
NJE, d.o.o., sedež: Koroška 48, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/03378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098319
Člani nadzornega sveta: Raztresen Sil-

vester, Meh Igor in Lemež Jože, vstopili
23. 11. 1998.

Rg-405656
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01330 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa EMO – KEMIJA, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mari-
borska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in poobla-
stil pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5453399
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kranjc

Bojan, Postojna, Vojkova 12, razrešen 10. 11.
1997 kot direktor in imenovan za prokurista,
in direktor Pavlin Tomaž, Celje, Cesta na Do-
brovo 33, imenovan 30. 8. 1996, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri pravnih poslih
pridobivanja in odsvajanja osnovnih sredstev
ter najemanja in dajanja posojil, ko sklepa
posle skupaj s prokuristom.

Rg-405657
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00677 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ZAGOŽEN, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Prebold, Mat-
ke 84, sedež: Matke 84, 3312 Prebold,
pod vložno št. 1/03304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5549604
Osnovni kapital: 1,848.463 SIT
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah.

Rg-405658
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00807 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ZAGOŽEN, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Prebold, Mat-
ke, 84, sedež: Matke 84, 3312 Prebold,
pod vložno št. 1/03304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5549604
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Osnovni kapital: 51,848.463 SIT
Ustanovitelj: Zagožen Zdravko, Prebold,

Matke 84, vstopil 10. 12. 1991, vložil
51,848.463 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 6. 1997.

Rg-405659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00647 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ENTER, računalništvo, gra-
fične storitve in posredovanje, sedež:
Kamniška 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01214/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333504
Firma: ENTER, računalništvo, grafič-

ne storitve in posredovanje, d.o.o.
Ustanovitelj: Jenko Bladomir, izstopil

5. 8. 1996; Jenko Dejan, Celje, Kamniška
1, vstopil 5. 8. 1996, vložil 1,510.872,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenko Baldomir, razrešen 5. 8.
1996; direktor Jenko Dejan, imenovan 5. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 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; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-405660
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00775 z dne 6. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317946
Firma: INGRAD BETON, Gradbena in

raziskovalna dela, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Lava 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: INGRAD VNG, Družba za

visoke in nizke gradnje, Celje, Lava 7, vsto-
pil 27. 7. 1998, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kajič Vera, Radeče, Pot na brod
6, imenovana 28. 4. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 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 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-405661
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00186 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HOLZL, trgovsko in po-
sredniško podjetje, d.o.o., sedež: Lava
3, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06521/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5529042
Firma: LESOPRODUKT HOLZL, trgov-

sko in posredniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESOPRODUKT

HOLZL, d.o.o.
Osnovni kapital: 26,000.000 SIT
Ustanovitelja: Stark Heinrich, izstopil

27. 1. 1997; Holzl Tomaž, Selnica ob Dravi,
Mariborska cesta 71, vstopil 24. 10. 1991,
vložil 780.000 SIT, in HEINZ STARK GES-
ELLSCHAFT M.B.H., Graz, Harterstrasse 4,
vstopil 27. 1. 1997, vložil 25,220.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1997.

Rg-405665
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00377 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JAGROS, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Laše 1b, Pod-
plat, sedež: Laše 1b, 3241 Podplat, pod
vložno št. 1/05001/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih de-
ležev ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5701414
Osnovni kapital: 9,900.000 SIT
Ustanovitelji: Jager Franc, Podplat, Laše

1b, vstopil 16. 10. 1992, vložil 4,554.000
SIT, Jager Marija, Podplat, Laše 1b, vstopi-
la 25. 1. 1999, vložila 2,376.000 SIT, Ja-
ger Boštjan, Podplat, Laše 1b, vstopil 25. 1.
1999, vložil 990.000 SIT, Jager Aleš, Ro-
gaška Slatina, Spodnje Negonje 20, vstopil
25. 1. 1999, vložil 1,485.000 SIT, in Jager
Miha, Podplat, Laše 1b, vstopil 25. 1.
1999, vložil 495.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1591
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Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih 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 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalur-
gija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-

laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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 debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na

debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
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me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Opombi: pri dejavnosti 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-405666
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00581 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GLIN GRIF, družba za stroj-
no, elektro in gradbeno dejavnost,
d.o.o., Nazarje, sedež: Lesarska c. 10.
3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04774/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih vložkov, poslovnih de-
ležev, mej pooblastil zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5678170
Osnovni kapital: 21,570.000 SIT
Ustanovitelji: GLIN HOLDING LESNA IN-

DUSTRIJA, d.o.o. Nazarje, Lesarska 10, in
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, izstopila 19. 5.
1998; Vodovnik Božidar, Šmartno ob Paki,
Letuš 61b, vložil 2,850.000 SIT, Mavrič Mi-
lan, Ljubno ob Savinji, Radmirje 114, vložil
1,430.000 SIT, Vrhovnik Anton, s.p., Mozir-
je, Cesta v Loke 17, vložil 1,430.000 SIT,
Bastl Janez, Nazarje, Dobletinska 2, vložil
1,330.000 SIT, Vačovnik Jakob, Mozirje, Na
Tratah 9, vložil 1,140.000 SIT, Bincl Janez,
Rečica ob Savinji, Sp. Rečica 9, vložil
950.000 SIT, Fužir Frančišek, Šmartno ob
Paki, Paška vas 20, vložil 950.000 SIT, Kle-
menšek Vladimir, Nazarje, Obrtniška 3, vložil
950.000 SIT, Cajner Peter, Šmartno ob Dre-
ti, Volog 13, vložil 950.000 SIT, Časl Jože,
Rečica ob Savinji, Nizke 41, vložil 950.000
SIT, Cajnar Danilo, Ljubno ob Savinji, Fort
38, vložil 670.000 SIT, Štiglic Jože, Nazar-
je, Samostanska pot 39, vložil 670.000 SIT,
Cajner Barbara, Ljubno ob Savinji, Juvanje
5a, vložila 480.000 SIT, Mavrič Marija, Mo-
zirje, Savinjska c. 47, vložila 480.000 SIT,
Remic Irena, Rečica ob Savinji, Sp. Rečica
54, vložila 480.000 SIT, Remic Bogdan,
Šmartno ob Dreti, Volog 28, vložil 480.000
SIT, Nareks Franc, Nazarje, Vrtnarska 13,
vloži 480.000 SIT, Vačovnik Jože, Nazarje,
Dobletina 19a, vložil 480.000 SIT, Kumar
Ivan, Šmartno ob Paki, Slatina 28, vložil
480.000 SIT, Robida Mirko, Šmartno ob
Dreti, Rovt 24, vložil 480.000 SIT, Bele Dar-
ko, Gornji Grad, Prod 33, vložil 480.000
SIT, Naraločnik Bernard, Ljubno ob Savinji,
Kolovrat 9, vložil 480.000 SIT, Vrbančič Ja-

nez, Mozirje, Hofbauerjeva 12, vložil
100.000 SIT, Vodovnik Franc, Nazarje, Pri-
hova 59, vložil 100.000 SIT, Prelog Branko,
Luče ob Savinji, Konjski vrh 1, vložil 100.000
SIT, Jurjovec Damjan, Ljubno ob Savinji, Rad-
mirje 96, vložil 100.000 SIT, Mlinar Jože,
Gornji grad, Bočna 28, vložil 100.000 SIT,
in INPUT, d.o.o., Šmartno ob Dreti, Volog
17, vložil 2,000.000 SIT – vstopili 19. 5.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodovnik Božidar, ki od 28. 5. 1998
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1998.

Rg-405668
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00386 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GKN UNIOR – ATRAS, Pro-
izvodnja avtomobilskih transmisij in av-
to delov, d.o.o., sedež: Kovaška c. 10,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/05015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža, dejavnosti ter akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5691087
Firma: GKN ATRAS, Proizvodnja avto-

mobilskih transmisij in avtodelov, d.o.o.
Skrajšana firma: GKN ATRAS, d.o.o.
Ustanovitelj: UNIOR, kovaška industrija,

d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, izstopil 15. 7.
1998; GKN AUTOMOTIVE AKTIENGE-
SELLSFHAFT, Lohmar, Hauptstrasse 150,
vstopil 30. 6. 1992, vložil 450,521.160 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 3. 1999.

Rg-405671
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00832 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LESARSTVO, d.o.o., sedež:
Cesta talcev 11, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5299632
Ustanovitelji: Hudovernik Miro, izstopil

15. 8. 1998; Hudovernik Slava, Hudover-
nik Petra in Hudovernik Tomo, vsi iz Vele-
nja, Cesta talcev 7, vstopili 2. 11. 1989,
vložili po 1,602.458,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-405672
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00446 z dne 7. 5. 1999 pri sub-

jektu vpisa KOP LINE, storitve in proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Medlog 11, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
zastopnika in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5968283
Sedež: 3270 Laško, Celjska 5
Osnovni kapital: 8,082.000 SIT
Ustanovitelja: Romih Ivan Milan, izstopil

22. 12. 1997; Kop Borut, Celje, Ulica XIV.
divizije 8, vstopil 30. 12. 1994, vložil
4,041.000 SIT, in Horjak Miran, Laško,
Celjska cesta 5, vstopil 22. 12. 1997, vložil
4,041.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Romih Ivan Milan, razrešen 22. 12.
1997; direktor Horjak Miran, imenovan
22. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1998.

Rg-405676
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03622 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SYNCERUS, podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino ter proizvod-
njo, d.o.o., sedež: Brodarjeva 9, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03508/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo imena družbe-
nika ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5586526
Ustanovitelji: Videtič Klemen, izstopil

26. 8. 1996; Videtič Ana, vložila 1,300.000
SIT, Videtič Rudolf, vložil 2,800.000 SIT in
Videtič Rudi-Urban, vložil 300.000 SIT, vsi
iz Ljubljane, Primorska 17, vstopili 30. 12.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vide-
tič Ana, razrešena 21. 12. 1998 kot direk-
torica in imenovana za prokuristko, in direk-
tor Videtič Rudi-Urban, imenovan 21. 12.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 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; 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, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
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jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkronimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Opombi: pri dejavnosti 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-405678
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00731 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MCD. CIZEJ, trgovina in
storitve, d.o.o., Laško, sedež: Kidričeva
ul., 3270 Laško, pod vložno št.
1/06342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5858593
Ustanovitelji: Mihelin Franc, izstopil

28. 8. 1997, in Žgajner Miran, izstopil
17. 7. 1998; Mihelin Ana, Škofja vas, Šmar-
jeta 65a, vložila 171.300 SIT, Cizej Andreja
Škofja vas, Škofja vas 30č, vložila 130.752
SIT, Cizej Eduard, Škofja vas, Škofja vas
30č, vložil 113.318 SIT, in Leskošek Ve-
sna in Cizej Tomaž, Velenje, Splitska 28,
vložila 77.230 SIT – vstopili 28. 1. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Opombi: pri dejavnosti 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-405679
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01060 z dne 25. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LIBELA TRADE – SERVIS,

Trgovina in storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska 81, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov in zastopnikov, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5603242
Firma: LTS LIBELA TRADE – SERVIS,

Proizvodnja, servis, prodaja tehtnic,
d.o.o.

Skrajšana firma: LTS LIBELA TRADE –
SERVIS, d.o.o.

Ustanovitelja: LIBELA, Industrija tehtnic
in firnomehanike, p.o., Celje – v stečaju,
izstopila 26. 4. 1996; Hadolin Andrej, iz-
stopil 29. 3. 1999; Čretnik Drago, Vojnik,
Kašova ul. 15, izstopil 24. 5. 1997, in Čret-
nik Hermina, izstopila 29. 3. 1999; Rijevec
Dušan, Šentjur, Cankarjeva 14, in Goručan
Igor, Celje, Gallusova 6, vstopila 26. 4.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Valenčič Franc, razrešen 31. 3.
1999; prokurist Rijavec Dušan, imenovan
31. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih zdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 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; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.

Rg-405680
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00970 z dne 21. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06964/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo skrajša-
ne firme, sedeža, naslova družbenika in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5621135
Firma: OSIS, podjetje za računalniške

organizacijske sisteme informiranja,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3204 Dobrna, Klanc 3
Osnovni kapital: 2,502.160 SIT
Ustanovitelj: Muha Simon, Dobrna,

Klanc 3, vstopil 1. 7. 1992, vložil
2,502.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muha Simon, imenovan 1. 7. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 9. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.
vložka 1/18980/00.
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Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 7354/94 z dne 7. 4.
1995.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 6766/92 z dne 3. 7. 1992.

Rg-405681
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01334 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOVINA TUŠ TANJA,
s.p., sedež: Ljubljanska c. 87, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5943035
Firma: TRGOVINA TUŠ TUŠ TANJA s.p.
Sedež:  3000  Celje,  Cesta  v  Trnov-

lje 10a
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

7. 12. 1998.

Rg-405682
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01077 z dne 21. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06963/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz OS v Ljublja-
ni, spremembo firme, sedeža, poslovnih
deležev, zastopnikov, dejavnosti in
družbene pogodbe ter povečanja osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5769230
Firma: ALKES, engineering, d.o.o.
Skrajšana firma: ALKES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Zgornja Hudinja 8
Osnovni kapital: 2,583.914 SIT
Ustanovitelji: Mencej Miran, Ljubljana,

Dolenjska cesta 48, vstopil 31. 5. 1993,
Iljaš Wolf Tomislav, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 23b, vstopil 16. 6. 1994, in Anthony
Karel Lodewijkx, Ej Druten, Broek 8, vstopil
4. 10. 1994, vložili po 861.304,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jaki Boštjan in družbenik Odlazek
Vojko, razrešena 21. 10. 1998; Iljaš Wolf
Tomislav, razrešen 21. 10. 1998 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, direktor Mencej Mi-
ran, imenovan 16. 6. 1994, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Anthony Ka-
rel Lodewijkx, imenovan 4. 10. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja.

Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1999: 5010
Trgovina 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-

pisov; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3130 Pro-
izvodnja 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.; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
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s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storive kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravl-
janje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Opombi: pri dejavnosti 67.13 le dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti

92.712 le igre na igralne avtomate zunaj
igralnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 10. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.
vložka 1/23574/00.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 12363/94 z dne
29. 8. 1994.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 5104/93 z dne 28. 6. 1993.

Rg-405684
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00531 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TEMPO, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve,
d.o.o., Celje, Lahovna 11, sedež: Lahov-
na 11, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo firme, sedeža, za-
stopnika, dejavnosti, družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža ter akta o ustano-
vitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5306078
Firma: TEMPO, gradbeništvo, inženi-

ring, projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEMPO, d.o.o.
Sedež:  3310  Žalec,  Kvedrova  uli-

ca 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pangerl Vesna, izstopila

2. 6. 1998; Bračun Ivan, Žalec, Kvedrova
18, vstopil 26. 11. 1998, in Isak Valentyn,
Kijev, Ulica Timošenko 18 KV 289, vstopil
2. 6.1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pangerl Vesna, razrešena 2. 6.
1998; direktor Bračun Ivan, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Isak Valentin,
imenovana 2. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6030 Cevovodni
transport; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
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.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 2. 2. 1999.

Rg-405685
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00878 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa NT&RC, Podjetje za časo-
pisno in radijsko dejavnost, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Prešernova 19, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03011/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5500168
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstopil 12. 12. 1994; Božič
Milan, izstopil 14. 10. 1997, Goršič Ed-
vard, izstopil 30. 6. 1998, Justin Marta, iz-
stopila 14. 10. 1997, Klanšek Janez, izsto-
pil 26. 9. 1997, Majcen Erika, izstopila
26. 3. 1998, Plevnik Štefanija, izstopila
26. 3. 1998, Pokleka Meta, izstopila
28. 10. 1997, Rosina Boris, izstopil 26. 9.
1997, Stopar Zdenka, izstopila 14. 10.
1997, Umnik Mitja, izstopil 26. 3. 1998,
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Agrež Marija, izstopila 31. 7. 1998, Koz-
mus Rozalija, izstopila 26. 9. 1997, Leber
Milica, izstopila 14. 10. 1997, Vedenik Ivan,
izstopil 31. 7. 1998, Klanšek Majda, izsto-
pila 26. 9. 1997, Piano Branimir, izstopil
26. 3. 1998, Gorjanc Robert, izstopil
14. 10. 1997, in Podpečan-Veler Tea, iz-
stopila 14. 10. 1997; ATENA ENA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 56, vstopila 12. 12. 1994,
vložila 6,530.000 SIT, Cerovšek Jože, Ža-
lec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 13. 1.
1994, vložil 450.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 14. 10.
1997, vložil 460.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 30. 6.
1998, vložil 450.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 14. 10.
1997, vložil 450.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 26. 9.
1997, vložil 450.000 SIT, Stamejčič Bra-
ne, Celje, Gosposka 3, vstopil 26. 3. 1998,
vložil 450.000 SIT, Selišnik Urška (skupni
poslovni delež v višini 450.000 SIT) Rečica
ob Savinji, Rečica 81, vstopila 26. 3. 1998,
vložila 450.000 SIT, Stamejčič Ivana, (skup-
ni poslovni delež v višini 450.000 SIT) Ce-
lje, Gosposka 3, vstopila 26. 3. 1998,
NT&RC, družba za časopisno in radijsko
dejavnost, d.o.o., Celje, Prešernova 19,
vstopil 28. 10. 1997, vložil 450.000 SIT,
Rosina Rosvita, Celje, Celovška 11, vstopi-
la 26. 9. 1997, vložila 450.000 SIT, Cerov-
šek Jože, Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vsto-
pil 14. 10. 1997, vložil 450.000 SIT, Ger-
keš Nataša, Celje, Razlagova 11a, vstopila
26. 3. 1998, vložila 450.000 SIT, Batistič
Zdenka, Dramlje, Dramlje 2, vstopila 31. 7.
1998, vložila 420.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 26. 9.
1997, vložil 420.000 SIT, Cerovšek Jože,
Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstopil 14. 10.
1997, vložil 420.000 SIT, Batistič Zdenka,
Dramlje, Dramlje 2, vstopila 31. 7. 1998,
vložila 420.000 SIT, Cerovšek Jože, Žalec,
Ul. bratov Letonja 3, vstopil 26. 9. 1997,
vložil 360.000 SIT, Bogadi Franjo, (skupni
poslovni delež v višini 360.000 SIT), Celje,
Kocbekova 6, vstopil 26. 3. 1998, vložil
360.000 SIT, Brečko Poklič Milena (skupni
poslovni delež v višini 360.000 SIT), Slo-
venske Konjice, Aškerčeva 3, vstopila
26. 3. 1998, Cerovšek Jože, Žalec, Ul. bra-
tov Letonja 3, vstopil 14. 10. 1997, vložil
300.000 SIT, in Cerovšek Jože, Žalec, Ul.
bratov Letonja 3, vstopil 14. 10. 1997, vlo-
žil 300.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-405688
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01116 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO CELJE,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 93, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/00535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5150922
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopil
3. 7. 1998; PID KMEČKA DRUŽBA, d.d.,
Ljubljana, Stegne 21, vstopila 3. 7. 1998,
vložila 21,878.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-405689
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00213 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ITAG, inženiring in tehno-
logija, d.o.o., Aškerčeva 15, Celje, se-
dež: Aškerčeva 15, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/01142/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
imena ustanovitelja in zastopnika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5323916
Firma: ITAG, inženiring in tehnologi-

ja, d.o.o.
Skrajšana firma: ITAG, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Podvin 19
Ustanovitelj: Krajnc Tomaž Emerik, iz-

stopil 17. 2. 1998; Krajnc Tomaž, Žalec,
Podvin 19, vstopil 17. 2. 1998, vložil
1,576.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Tomaž Emerik, razrešen
17. 2. 1998; direktor Krajnc Tomaž, ime-
novan 17. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opombe: pri šifri 74.11 le dejavnost sod-
nih cenilcev in izvedencev; pri šifri 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti; pri šifri
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 2. 1998.

Rg-405691
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00284 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa I T D, podjetje za ekonom-
sko komercialne storitve, d.o.o., sedež:
Sončni grič 7, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02002/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev ter zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5401950
Ustanovitelj: Ačko Majda, izstopila 3. 3.

1998; Glušič Andrej, Velenje, Stanetova ce-
sta 25, vstopil 24. 6. 1997, vložil
1,937.040 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ačko Majda, razrešena 3. 3.
1998; Glušič Andrej, razrešen 3. 3. 1998
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405692
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00157 z dne 20. 5. 1999 pri

subjektu vpisa IGEA, d.o.o., Podjetje za
poslovne storitve, Savinjska cesta 2, Na-
zarje, sedež: Savinjska cesta 2, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/00291/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5052742
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstopil 20. 9. 1996; DBP
VIZIJA PID, d.d., Novo mesto, Novi trg 5,
vstopila 20. 9. 1996, vložila 3,590.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405694
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01312 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa T.EDUCO, Izobraževalna
tehnologija, k.d. Grebenšek, Cesta
IX/19a, Velenje, sedež: Cesta IX/19a,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/02586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5473888
Sedež:  3320  Velenje,  Jenkova  ce-

sta 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kopač Valentin, Ljubljana, Rusjanov
trg 6, imenovan 5. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-405698
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00388 z dne 19. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SECA PLAST, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Valentiničeva
25, 3270 Laško, pod vložno št.
1/05646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo za-
stopnika in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5789257
Osnovni kapital: 9,900.000 SIT
Ustanovitelja: Sadar Andrej, Laško, Va-

lentiničeva 25, vstopil 15. 9. 1997, in Križ-
nik Urška, Laško, Taborje 4, vstopila
21. 12. 1998, vložila po 4,950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Križnik Urška, imenovana 21. 12.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 12. 1998.

Rg-405700
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00097 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LEKARNA MOZIRJE, sedež:
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Hribernikova ulica št. 4, 3330 Mozirje,
pod vložno št. 1/03872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5588090
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Naraločnik Simona, razrešena
31. 12. 1998; direktorica Aubreht Rosita,
Velenje, Cirkovci 17, imenovana 1. 1.
1999, zastopa lekarno brez omejitev.

Rg-405701
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00702 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MARINES, Gostinstvo in tr-
govina, d.o.o., Celje, Ul. frankolovskih

žrtev 76, sedež: Ul. frankolovskih žr-
tev 76, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti, zastopnice in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5770831
Firma: MARINES, Gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska ce-

sta 4e
Osnovni kapital: 29,977.000 SIT
Ustanoviteljica: Malec Nataša, Celje,

Ljubljanska 64, vstopila 31. 8. 1993, vloži-
la 29,977.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Leuštek Nataša, razrešena 30. 6.
1998; direktor Malec Aljoš, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Malec Na-
taša, oba iz Celja, Ljubljanska 64, imenova-
na 1. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 4. 5. 1999.

Rg-405703
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01300 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LEKARNA MOZIRJE, sedež:
Hribernikova ulica št. 4, 3330 Mozirje,
pod vložno št. 1/03872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gogala Helena, razrešena 31. 12.
1997; direktorica Naraločnik Simona, Ljub-
no ob Savinji, Cesta v Rastke 60, imenova-
na 1. 1. 1998, zastopa lekarno brez omeji-
tev kot v.d. direktorja.

Rg-405704
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00576 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa BOBO, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Bočna, sedež: Bočna 1,
3341 Šmartno ob Dreti, pod vložno št.
1/06315/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5857961
Ustanovitelj: Božič Boris, izstopil 5. 6.

1998; Božič Mitja, Mozirje, Podvrh 15, vsto-
pil 5. 6. 1998, vložil 2,150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Boris, razrešen 5. 6. 1998;
direktor Božič Alfred, Mozirje, Podvrh 15,
imenovan 5. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-405707
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00930 z dne 27 .5. 1999 pri
subjektu vpisa EGT, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Celje,
sedež: Malgajeva 10, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05103/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo firme, družbenika in
zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5786673
Firma: EGT, proizvodnja, trgovina, sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: EGT, d.o.o.
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zabav Ervin, izstopil

11. 11. 1998; Zabav Tomi, Celje, Malgaje-
va 10, vstopil 16. 11. 1992, ter Škoberne
Andrej, Dobje pri Planini, Suho 13, in Divjak
Vojko, Šempeter, Šempter 119, vstopila
11. 11. 1998 – vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zabav Ervin, razrešen 11. 11. 1998;
direktorja Škoberne Andrej in Divjak Vojko,
imenovana 11. 11. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-

ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stotive
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Opombe: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1998.

Rg-405708
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00628 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MARY-FIZZ, gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o., Poljska pot 2,
Škofja vas, sedež: Poljska pot 2, 3211
Škofja vas, pod vložno št. 1/05327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5739837
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Špes Mojca, Škofja vas,

Ljubečna, Poljska pot 2, vstopila 24. 12.
1992, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
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hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
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.

Opombe: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14 vse,
razen arbirtaže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 25. 3. 1999.

Rg-405711
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00104 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOKOP, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Velenje, Paka 40i, sedež:
Paka 40i, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/01220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega vložka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5332796
Osnovni kapital: 1,502.800 SIT
Ustanovitelja: Vetrih Srečko in Vetrih

Franc, izstopila 6. 3. 1995; Sermek Ivan in
Sermek Marija, oba iz Velenja, Paka 40i,
vstopila 6. 3. 1995, vložila po 751.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vetrih Franc, razrešen 6. 3. 1995;
direktor Sermek Ivan, imenovan 6. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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, 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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 debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
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benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Raču-

novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Opombe: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14, vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-405714
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01047 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa NEPREMIČNININE – VILA,
proizvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Šar-
hova 8, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02466/00 vpisalo v sodni re-
gister  tega  sodišča  spremembo  zastop-
nika  in  družbene  pogodbe  s  temile
podatki:

Matična št.: 5528682
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorja Šelih Ivanka in Šelih Franc, razre-
šena 20. 10. 1998; direktorica Šelih Boja-
na, Slovenske Konjice, Šarhova 8, imeno-
vana 20. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 10. 1998.

Rg-405715
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00633 z dne 18. 11. 1998 pri
subjektu vpisa E ŠPORT, Konfekcija Šent-
jur, d.o.o., sedež: Cesta Kozjanskega
odreda 21, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/00842/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5303478
Ustanoviteljica: Šmerc-Kovačič Jožefa,

Kršlin Frančiška, Zupanc Stanislav, Toman
Marija, Ahtik Sonja, Zore Marjeta, Fidler Li-
dija, Hladen Erika, Brečko Marija in Bračko
Sonja, izstopili 31. 12. 1995; Občina Šent-
jur pri Celju, Šentjur, Mestni trg 3, vstopila
17. 7. 1995, vložila 1,641.440 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-405716
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03777 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BELIN – INDUSTRIJSKA
PRALNICA PERILA, d.o.o., sedež: Ašker-
čeva 15, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov in

poslovnih deležev, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5820286
Osnovni kapital: 184,400.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Tomaž st., vložil

34,860.000 SIT, Krajnc Tomaž ml., vložil
8,300.000 SIT, oba iz Žalca, Podvin 19,
vstopila 24. 2. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata; BELIN, INŽENIRING, d.o.o., Ža-
lec, Podvin 19, in Horst Bender, izstopila
27. 11. 1997; Krklec Miran, Rogaška Slati-
na, Sotelska ulica 7, vstopil 24. 2. 1994,
vložil 51,460.000 SIT, Toplak Ludvik, Mari-
bor, Ribniška ul. 8, vstopil 21. 11. 1997,
vložil 18,400.000 SIT, UMLAUFT PRALNI-
CA, d.o.o. Ljubljana, Teslova 30, vstopila
21. 11. 1997, vložila 63,080.000 SIT, in
Krajnc Ljudmila, Žalec, Podvin 19, vstopila
21. 11. 1997, vložila 8,300.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-405717
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00149 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BELIN – INDUSTRIJSKA
PRALNICA PERILA, d.o.o., sedež: Ašker-
čeva 15, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5820286
Firma: BELIN-IPP, INDUSTRIJSKA

PRALNICA PERILA, d.o.o.
Skrajšana firma: BELIN-IPP, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ratan-

ska vas 16.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 7. 1. 2000 / Stran 25

LJUBLJANA

Rg-402121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07507 z dne 1. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TRAMPI, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in gospodarske storitve,
sedež: Zgornje Pirniče 7 F, 1215 Zgor-
nje Pirniče, pod vložno št. 1/17149/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
osnovnega kapitala, deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5604672
Firma: TB ŠPORTNA OPREMA, Pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in gospo-
darske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TB ŠPORTNA OPRE-
MA, d.o.o.

Sedež: 1215 Medvode, Donova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Trampuš Branko, Zgornje

Pirniče, Zgornje Pirniče 5 F, vstop 25. 3.
1992, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

MURSKA SOBOTA

Rg-406316
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00526 z dne 20. 8.
1999 pod vložno št. 1/02413/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1358243
Firma: DEFRE IMPEX, posredovanje

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Marki-

šavska cesta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Defre Imex, s.r.l., Timisoa-

ra, Romunija, Matei Basarab št. 20, bl. 63,
AP2, vstopil 24. 11. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Donoša Fredi-Franc, Murska Sobo-
ta, Prvomajska ulica 20, ki za odsvajanje in
obremenjevanje nepremičnin potrebuje so-
podpis prokurista in prokurist Voros Dezi-
derij, Murska Sobota, Lendavska ulica 8,
imenovana 24. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing).

Pri vpisu priimka prokurista sta bili tuji
črki z dodatnimi oznakami vpisani tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-407725
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00165 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa ELTI – elektro-
nika, telekomunikacije in inženiring,
d.o.o., sedež: Panonska 23, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/00509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, osnovnega kapitala, po-
slovnega deleža družbenika in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5372780
Osnovni kapital: 31,500.000 SIT
Ustanovitelj: Caf Jože, Murska Sobota,

Naselje ljudske pravice 34, vstopil 11. 5.
1990, vložil 31,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 30. 3. 1999.

Rg-407726
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00969 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE
MORAVSKE TOPLICE, d.d., sedež: Kranj-
čeva 12, 9226 Moravske Toplice, pod
vložno št. 1/00447/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5213622
Osnovni kapital: 2.861,843.000 SIT.

Rg-407727
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00187 z dne 29. 9.
1999 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVER-
ZA, Zavod za izobraževanje odraslih in
mladine Lendava, NEPI EGYETEM, Fel-
nottek es Fiatalok Tovabbkepzointeze-
te Lendva, sedež: Partizanska 18, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/00061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajša-
no ime, spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5052572
Skrajšana firma: LJUDSKA UNIVERZA

LENDAVA
Sedež: 9220 Lendava, Kidričeva 1
Ustanoviteljice: Skupščina občine Len-

dava, izstopila 15. 1. 1999; Občina Lenda-
va, Lendava, Trg ljudske pravice 5; Občina
Turnišče, Turnišče, Ul. Štefana Kovača 70;
Občina Odranci, Odranci, Panonska ul. 33,
in Občina Kobilje, Kobilje 35, vstopile 15. 1.
1999, odgovornost: odgovarjajo do dolo-
čene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvatič Velimir, Lendava, Dolga vas
3A, ki od 15. 1. 1999 zastopa univerzo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 8021

Srednješolsko splošno izobraževanje;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 80301 Višješolsko izobra-
ževanje; 80302 Visoko strokovno izobra-
ževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-407728
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00514 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa MALPAN, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Puconci 388,
9201 Puconci, pod vložno št.
1/02238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
družbenikov in njihovih poslovnih deležev
ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5944082
Ustanovitelj: Leden Majda, izstopila

27. 4. 1997; Leden Andrej, Murska Sobo-
ta, Lendavska ulica 25 A, vstopil 1. 7. 1996,
vložil 3,283.017 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leden Majda, razrešena 27. 4.
1997; Leden Andrej, razrešen 6. 11. 1998
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo potrjeno
od notarja dne 6. 11. 1998.

Rg-407730
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00352 z dne 23. 9.
1999 pod vložno št. 1/02418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1430262
Firma: ZELENI VRT, kmetijska zadru-

ga – kooperativa vrtnine-gobe, Odranci,
z.o.o.

Skrajšana firma: ZELENI VRT, Odranci,
z.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9233 Odranci, Panonska uli-
ca 33

Osnovni kapital: 210.000 SIT
Ustanovitelji: Antolin Danila, Lendava,

Hotiza 105; Antolin Franc, Odranci, Štefa-
na Kovača 5, Antolin Marija, Lendava, Ho-
tiza 105, Antolin Štefan, Odranci, Panon-
ska ul. 14, Bukovec Bojan, Lendava, Ba-
nuta 18; Ftičar Kornelija, Lendava, Hotiza
101; Gelt Darinka, Lendava, Hotiza 167;
Kelenc Jože, Črenšovci, Dolnja Bistrica
108; Kocon Vera, Lendava, Dolina 84; Ko-
con Valter, Lendava, Tomšičeva 14, Me-
ričnjak Terezija, Dobrovnik, Dobrovnik 200
A; Raj Ivan, Črenšovci, Gornja Bistrica 165;
Sekereš Branko, Dobrovnik, Dobrovnik
175; Sobočan Branko, Črenšovci, Dolnja
Bistrica 163, Škafar Angela, Turnišče,
Travniška 12; Špilak Renata, Turnišče, Gaj-
ska 3; Vida Terezija, Lendava, Gornji La-
koš 73 A; Vida Ladislav, Lendava, Parti-
zanska 53; Vučko Ivan, Črenšovci, Sred-
nja Bistrica 16; Zver Franc, Črenšovci,
Gornja Bistrica 24, in Zver Venčeslav,
Odranci, Vezna ul. 22, vstopili 7. 6. 1999,
vložili po 10.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Markoja Ivan, imenovan 7. 6.
1999, kot v.d. direktorja zastopa zadrugo
z omejitvijo, da sklepa pogodbe o prometu
z nepremičninami in obremenjevanju le-teh
le na podlagi sklepa upravnega odbora za-
druge.

Člani nadzornega sveta: Sobočan Bran-
ko, Sekereš Branko in Špilak Renata, vsto-
pili 7. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1551
Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje, družba ne opravlja arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-407828
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00259 z dne 31. 8.
1999 pod vložno št. 1/02415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1415255
Firma: ZEOTAN BEDIČ IN PARTNER,

Trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZEOTAN BEDIČ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Raki-

čan, Partizanska 27
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Ustanovitelja: Bedič Tatjana in Gomboc
Štefan, oba iz Murske Sobote, Rakičan, Par-
tizanska 27, vstopila 18. 5. 1999, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bedič Tatjana in Gomboc Štefan,
imenovana 18. 5. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 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 popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na 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 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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 to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
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
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;
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
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
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-407829
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00159 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa Zavod za
zdravstveno varstvo, Murska Sobota, se-

dež: Arh. Novaka 2/B, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/01996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5801931
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arh. No-

vaka 2/B
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstopila 29. 12. 1992, odgovor-
nost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo.

Rg-407831
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00976 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa CERES, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Mir-
na ulica 14, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00777/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta druž-
be, osnovnega kapitala, poslovnega deleža
družbenice, dejavnosti družbe in naslova
družbenice ter direktorice s temile podatki:

Matična št.: 5509807
Sedež: 9000 Murska Sobota, Mirna

ulica 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kapun Maršik Jožefa,

Murska Sobota, Mirna ulica 14, vsotpila
26. 11. 1990, vložila 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Kapun Maršik Jožefa, imenova-
na 26. 11. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne opravlja arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta (prečiščeno besedilo)
z dne 3. 9. 1999.

Rg-407832
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/0386 z dne 29. 9.
1999 pri subjektu vpisa ARTEX, Podjetje
za marketing, konsalting, proizvodnjo in
trgovino, Pince Marof, d.o.o., sedež: Pin-
ce Marof 15, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/01487/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in dejavno-
sti, imenovanje prokurista in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5807824
Firma: ARTEX, Podjetje za marketing,

konsalting, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: ARTEX, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bensa Anton, Lendava, 22. junija 63,
Petišovci, imenovan 19. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2733
Hladno profiliranje; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na

drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
5118 – Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov, od dejavnosti pod šifro 52462
– Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi pa ne trgovine na
drobno z drugimi kemičnimi sredstvi.

Vpiše se sprememba družbene
pogodbe, sprejeta dne 19. 5. 1999.

Rg-407833
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00226 z dne 31. 8.
1999 pri subjektu vpisa INTELEKTA, pod-
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jetje za organizacijske in intelektualne
storitve, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Lendavska 19 B, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00272/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sede-
ža, osnovnega kapitala, poslovnega dele-
ža, dejavnosti in akta družbe ter spremem-
bo naslova družbenika in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5294932
Sedež: 9000 Murska Sobota, Preži-

hova ul. 5
Osnovni kapital: 2,297.200 SIT
Ustanovitelj: Farkaš Boris, Murska So-

bota, Prežihova 5, vstopil 17. 11. 1989,
vložil 2,297.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Farkaš Boris, imenovan 17. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Sprememba akta družbe je bila sprejeta
dne 16. 4. 1999.

Rg-407839
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00318 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa Veterinarska am-
bulanta Ljutomer, d.o.o., sedež: Razla-
gova 7, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5149959
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila 3. 7.
1998; Maksima 1, d.d., Ljubljana, Šubiče-
va 2, vstopila 3. 7. 1998, vložila 427.000
SIT; Škrobar Draga, izstopila 1. 9. 1998;
Gracin Marina, Ljutomer, Frana Kovačiča 8;
Horvatič Lea, Lendava, Dolga vas 3 A, in
Škrobar Marjan, Ljutomer, Slavka Osterca
15, vstopili 1. 9. 1998, vložili po
111.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 73103 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Sprememba družbene pogodbe (preči-
ščeno besedilo) z dne 3. 6. 1999.

Rg-407841
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00463 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa Komunalno pod-
jetje Gornja Radgona, p.o., sedež: Trate
7, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00226/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku likvidacijskega po-
stopka, likvidacijskega upravitelja in spre-
membo firme s temile podatki:

Firma: Komunalno podjetje Gornja
Radgona, p.o. – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prajndl Miroslav, razrešen v 30. 8.
1999; likvidacijski upravitelj Vidovič Milo-
rad, Murska Sobota, Veščica 6/A, imeno-
van 30. 8. 1999.

Sklep tega sodišča o začetku postopka
likvidacije št. St 8/99-3 z dne 30. 8. 1999.

Rg-407842
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00454 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa VAR, Proizvodnja,
trgovina, storitve, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Porabska 3, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/00442/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov, poslovnih deležev, dejavnosti,
oseb, pooblaščenih za zastopanje in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5360072
Firma: VAR, d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Panon-

ska 23
Osnovni kapital: 16,172.292 SIT
Ustanovitelja: Kustec Zvonko, izstopil

19. 8. 1999; Dominko Miroslav, Gornja
Radgona, Porabska 3, vstopil 15. 1. 1990
in Mlakar Anton, Gornja Radgona, Črešnjev-
ci 44, vstopil 29. 4. 1994, vložila po
8,086.146 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-
kar Anton, ki od 19. 8. 1999 kot direktor
zastopa družbo brez omejitev; Kustec Zvon-
ko, razrešen 19. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 9. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge

električne opreme za stroje in vozila; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 2850
Površinska obdelava in prekrivanje kovin,
splošna mehanična dela; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 6311
Prekladanje; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 8. 1999.

NOVO MESTO

Rg-403867
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00322 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa ISKRA KONDEN-
ZATORJI, Industrija kondenzatorjev in
opreme, d.d., sedež: Vrtača 1, 8333 Se-
mič, pod vložno št. 1/00099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045762
Člani nadzornega sveta: Panjan Franc,

Šavli Janko, in Migalič Maks, izstopili 2. 7.
1999; Bukovec Ivan, Šešok Dušan in Sever
Martin, vstopili 2. 7. 1999.

Rg-403876
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00349 z dne 20. 7.
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1999 pri subjektu vpisa TOVARNA ELEK-
TROMATERIALA ČATEŽ, d.d., sedež: Ča-
tež 13, 8212 Velika Loka, pod vložno št.
1/00317/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5041775
Člani nadzornega sveta: Binder Stojan,

izstopil 8. 7. 1999; Dulc Janez, vstopil 8. 7.
1999.

Rg-403906
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00228 z dne 16. 6.
1999 pod št. vložka 1/04111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1415131
Firma: N – N, transporti, d.o.o., Novo

mesto
Skrajšana firma: N – N, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov

trg 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolič Andrej, Šmarješke

Toplice, Gorenja vas pri Šmarjeti 4, vstopil
13. 5. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolič Andrej, imenovan 25. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 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; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 13. 5. 1999.

Rg-404366
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00254 z dne 15. 6.
1999 pri subjektu vpisa S M, toplotne me-
rilne naprave, Brinje, d.o.o., sedež: Bri-
nje 11, 8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/02970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5753287
Firma: S M, sistemi, meritve, energet-

ski servis, d.o.o.
Skrajšana firma: S M, d.o.o.
Sedež: 8232 Šentrupert, Rakovnik 34
Ustanovitelj: Marn Zvonimir in Simončič

Franc, izstopila 18. 5. 1999; Zupančič
Damjan, Šentrupert, Rakovnik 34, vstopil
18. 5. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenika Simončič Franc in Marn Zvoni-
mir, razrešena 18. 5. 1999; direktor Zu-
pančič Damjan, imenovan 18. 5. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 3002 Proizvodnja
računalnikov 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.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 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; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5110 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 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; 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.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-404927
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00350 z dne 27. 7.
1999 pri subjektu vpisa TAHIRI & COMPA-
NY, Gradbeništvo, d.n.o., sedež: Foer-
sterjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/04103/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 140270
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorja Tahiri Shaban in Tahiri Ismet, oba iz
ZR Jugoslavije, Torina, Lipljan, imenovana
21. 7. 1999, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Rg-406235
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00391 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa NOVOLES –
PLOSKOVNI ELEMENTI, pohištveni pol-
proizvodi, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje
selo 24, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5409985
Člani nadzornega sveta: Jovanovič Du-

šan, Morela Zdravko in Urbič Henrik, izsto-
pili 22. 7. 1999; Jovanovič Dušan – pred-
sednik, Žunič Marjeta in Mežan Metod, vsto-
pili 22. 7. 1999.

Rg-406242
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00405 z dne 30. 8.
1999 pri subjektu vpisa APROS, računal-
ništvo, Novo mesto, d.o.o., sedež: Trdi-
nova ul. 4, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža ter uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5822203
Sedež: 8000 Novo mesto, Tavčarje-

va ulica 3
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi proga-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-406248
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00386 z dne 26. 8.
1999 pod št. vložka 1/04121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža

iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5296200
Firma: KEM-KAST, družba za proizvod-

njo, trgovino in zastopanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8230 Mokronog, Gubčeva c.

12/a, 12/b
Osnovni kapital: 1,736.665 SIT
Ustanovitelja: KAC-Strmole Terezija in

Strmole Vojteh, oba iz Ljubljane, Hranil-
niška 1, vstopila 15. 11. 1989, vložila po
868.332,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varajta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kac-Strmole Terezija, imenovana
15. 11. 1989, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1999: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/3126/00 s firmo in sedežem:
Kem-Kast, družba za proizvodnjo, trgovino
in zastopanje, d.o.o., Domžale; Domžale,
Ihan 38.

Rg-406254
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00385 z dne 20. 8.
1999 pri subjektu vpisa MATKO – pro-
izvodnja, trgovina, transport, Gabrje,
d.o.o., sedež: Gomile 21, Gabrje 8321
Brusnice, pod vložno št. 1/01850/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5506999
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
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kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7470 Čiščenje stavb;
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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanaliazcija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji

farmacevtskih  izdelkov;  pod  šifro
K/74.12 pa ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-406259
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00383 z dne 12. 8.
1999 pri subjektu vpisa TAHIRI &
COMPANY, Gradbeništvo, d.n.o., sedež:
Foersterjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/04103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1404270
Sedež: 8000 Novo mesto, Krka 23.

Rg-406435
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00806 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa AMBI, proizvod-
nja, trgovina, Smolenja vas, d.o.o., se-
dež: Smolenja vas 15c, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, razširitev dejavnosti, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5481511
Sedež: 8000 Novo mesto, Smolenja

vas 11/d
Osnovni kapital: 7,370.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Ivan in Božič Anica,

oba iz Novega mesta, Smolenja vas 15c, vsto-
pila 31. 1. 1991, vložila po 3,685.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarajta.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje grdbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 9. 1999.

Rg-406440
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00400 z dne 14. 9.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTROINSTA-
LATERSTVO – MERITVE VRŠČAJ, Črno-
melj, d.o.o., sedež: Krpanova ulica št.
14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/02340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšano fir-
mo s temile podatki:

Matična št.: 5612667
Firma: EMV VRŠČAJ, elektroinstala-

terstvo – meritve, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: EMV VRŠČAJ, d.o.o.

Rg-406441
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00804 z dne 14. 9.
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1999 pri subjektu vpisa VZGOJNO VAR-
STVENA ORGANIZACIJA NOVO MESTO,
p.o., sedež: Ragovska 18, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00088/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5055911
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-406831
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00799 z dne 10. 9.
1999 pri subjektu vpisa HRANIL-
NO-KREDITNA SLUŽBA METLIKA, p.o.,
sedež: Cesta XV. brigade, 2, 8330 Metli-
ka, pod vložno št. 4/00248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5230250
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kure Ivan, razrešen 14. 8. 1998;
zastopnica Nastav Mojca, Metlika, Pot na
Veselico 14, imenovana 15. 8. 1998, ki
zastopa kot vodja Hranilno-kreditne službe.

Rg-406832
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00791 z dne 10. 9.
1999 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZA-
DRUGA METLIKA, z.o.o., sedež: Cesta
15. brigade 2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 2/00025/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in članov zadruge s temile podatki:

Matična št.: 5129885
Osnovni kapital: 7,408.700 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Janez, Brinc An-

gela, Badovinac Janko, Bajuk Jože, Bajuk
Ivan, Badovinac Jure, Gurović Dane, Kre-
mesec Janez, Muc Martin, Maljevič Josip,
Pezdirc Franc, Šuklje Martin, Štefanič Tere-
zija, Štefanič Marija; Štubler Ivan, Vraničar
Stanislav in Slobodnik Franc, izstopili 21. 5.
1998, ter Vergot Ivan, izstopil 31. 3. 1999,
Vergot Alenka, Metlika, Brodaričeva 3, vsto-
pila 31. 3. 1999, vložila 45.175 SIT, odgo-
vornost: ostalo.

Rg-406833
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00801 z dne 10. 9.

1999 pri subjektu vpisa STOR-TRANS,
transport in ostale storitve, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Kanižarica 41, 8340 Črno-
melj, pod vložno št. 1/01695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495113
Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 205

Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov.

Rg-406835
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00323 z dne 8. 9.
1999 pod št. vložka 1/04125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5353916
Firma: PLASTA KOVINOPLASTIKA Fre-

lih Franc, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež:  8232  Šentrupert,  Šentru-

pert 35
Ustanovitelj: Frelih Franc, Šentrupert,

Šentrupert 35, vstopil 30. 6. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Frelih Franc, imenovan 30. 6.
1999, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-

tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje, 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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,
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jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
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; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov

za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Akt o ustanovitvi z dne 30. 6. 1999.

Rg-406836
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00406 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa WEST TRANS-
PORT, prevozništvo v mednarodnem in
domačem prometu, Dragatuš, d.o.o., se-
dež: Belčji vrh št. 40, 8343 Dragatuš,
pod vložno št. 1/02047/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe ter spremembo
naslova ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5566606
Osnovni kapital: 23,320.645 SIT
Ustanovitelj: Tkalčič Franc, Dragatuš,

Belčji vrh 40, vstopil 20. 11. 1991, vložil
23,320.645 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tkalčič Franc, imenovan 20. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-406837
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00797 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa MOTT, trgovsko
podjetje, d.o.o., Novo mesto, sedež: Ce-
sta herojev 56, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01504/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev firme in sede-
ža z odlokom o oznakah ulic v Novem me-
stu ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444659
Firma: MOTT, trgovsko podjetje,

d.o.o., Novo mesto
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova

cesta 56
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnh ne-
preminin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-407383
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00832 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa TEKSAS - LEIF,
trgovsko in proizvodno podjetje, Metli-
ka, družba z omejeno odgovornostjo se-
dež: CBE 20, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/03791/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5915651
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Ladika Nikola, razrešen 9. 9. 1999;
Gojmerac Nikola, Pravutina, Pravutina 23,
razrešen 9. 9. 1999 kot družbenik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Gojmerac Mario, Pra-
vutina, Pravutina 23, imenovan 9. 9. 1999,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
– 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij.

Rg-407385
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00839 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa MEHANOSERVIS,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in in-
ženiring, Trebnje, d.o.o., sedež: Prista-
va 7, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/02289/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifiakcije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589304
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
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na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-407387
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00842 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa INSERT, računal-
niške storitve, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Srebrniče 14, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5762294
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Džepar Fikret, izstopil 3. 5.

1999; Zupančič Igor, vstopil 3. 6. 1993,
vložil 1,680.000 SIT, in Petravić Davor,
vstopil 3. 5. 1999, oba iz Novega mesta,
Nad mlini 62, vložil 420.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarajta.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 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; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2465 Proizvodnja neposnetih

nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2921 Prozvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo;2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3630 Proizvodnja glasbil; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4010 Oskrba z elektriko; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 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; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
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
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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; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 De-
javnost 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); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 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; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro K/74.12
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 5. 1999.

Rg-407388
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00844 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa INTERMETAL, pro-
izvodnja strojev in livarske opreme,
d.o.o., sedež: Krupa 10, 8333 Semič,
pod vložno št. 1/03615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823188
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
dleov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvdo-
nja orodja za stroje; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev, 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom.

Rg-407393
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00814 z dne 28. 9.
1999 pod št. vložka 1/04133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462792
Firma: KOTORRI IN DRUGI, Nizke

gradnje, d.n.o.
Pravnooorg. oblika: družba z neomeje-

no odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova

cesta 60
Ustanovitelji: Kotorri Hysni, Kotori

Baškim in Kotorri Faradin, vsi iz Samodra-
že, ZR Jugoslavija, Suva Reka, vstopili
15. 9. 1999, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje. di-
rektorji Kotorri Hysni, Kotori Baškim in Ko-
torri Faradin, imenovani 15. 9. 1999, za-
stopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Varovanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 15. 9. 1999.

Rg-407394
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00813 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa KEBORTRANS,
d.o.o., trgovina in poslovne storitve, se-
dež: Dobruška vas 29, 8275 Škocjan,
pod vložno št. 1/03768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5900417
Dejavnost, izbrisana 27. 9. 1999: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prerhrane; 5551 Storitve menz; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 5551 Dejavnost menz;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.

Rg-407396
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00829 z dne 23. 9.
1999 pri subjektu vpisa GIKOM, svetova-
nje, inženiring in trgovina,d.o.o., sedež:
Jurčičeva ulica 22, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/03964/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 7. 1. 2000 / Stran 37

Matična št.: 1190008
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 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.

Rg-407397
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00818 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, sedež: Šmar-
ješka cesta 6, 8501 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članice nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043611
Članica nadzornega sveta: Bajc Zvezda-

na, izstopila 29. 7. 1999; Korent Mihaela,
vstopila 29. 7. 1999.

Rg-407398
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00811 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa GEO TRADING,
posredništvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
sedež: Češča vas 40, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/04055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov, razširitev dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1317644
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Garaj Rado, razrešen 15. 9. 1999;
direktorica Gvadjava Olga, Moskva, Rusija,
Altufjevskoe šosse 18/V, 48, imenovana
15. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 1571 Proizvodnja krmil; 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motovozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvdonja
delovnih oblačil, 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodel-
va krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 840/98 Rg-520
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba STOL INTERIER CELJE, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Celje, Titov trg 8,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
STOL INDUSTRIJA POHIŠTVA, d.d., Ljub-
ljanska 45, Kamnik, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je prevzel družbenik dne 20. 8.

1998.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 1999

KOPER

Srg 1124/99 Rg-409056
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PEJO DROGERIJA, Trgovina s

čistili in kozmetiko, d.o.o., Sermin 7/b,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5229/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 28. 6. 1999.

Družbenik PEJO TRADING, import-
export, d.o.o., Koper, Sermin 7/b, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Terjatve družbe do tretjih in celotno pre-
moženje družbe, ki bo ostalo po preneha-

valmi, 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovna na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51330 Trgovna na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovna na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5274 Druga
popravila, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1999.

nju družbe po skrajšanem postopku, se pre-
nese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 12. 1999

KRANJ

Srg 1317/97 Rg-514
Družba SOLENOID, družba za pro-

izvodnjo električne opreme, d.o.o., Že-
lezniki, s sedežem Jesenovec 12, Želez-
niki, vpisana na reg. vl. št. 1/5993/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gart-
ner Vinko, Jesenovec 12, Železniki.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 1998

LJUBLJANA

Srg 13580/99 Rg-515
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ART QUORUM, d.o.o., Ljubljana, Gos-
posvetska 13, reg. št. vl. 1/03352/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vujič Lazar, Rimska ce-
sta 10, Ljubljana in Škodlar Vujič Živa, Gos-
posvetska cesta 13, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,769.775 SIT. Vse
obveznosti plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe prevzameta oba družbe-
nika.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika sorazmerno z višino poslovnih dele-
žev obeh družbenikov.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

Srg 9999/99 Rg-516
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

JAVORKA, družba za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Javor 10/B, Ljub-
ljana Dobrunje, reg. št. vl. 1/22813/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 5. 7. 1999.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Majda Zabukovec,
Ljubljana, Litijska cesta 103 A, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,506.100 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 1999

Srg 12739/99 Rg-517
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

AGENCIJA BILANCA, finančno raču-
novodske storitve in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Gerbičeva 33b, reg. št. vl.
1/15811/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev z dne
15. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Martina Bernik, Peter
Bernik in Žiga Bernik, vsi stanujoči v Ljublja-
ni, Gerbičeva 33b, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelje v razmerju njihovih po-
slovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

Srg 14333/99 Rg-518
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

RIBARNICA KIT, d.o.o., Ljubljana,
Vodnikova 187, reg. št. vl. 1/12167/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Mezeg, Ljubljana,
Polje cesta VI 16, z ustanovitvenim kapita-
lom 32,037.529 SIT. Vse obveznosti plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe
prevzame družbenik.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo

sodiščpe po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1999

Srg 10443/99 Rg-522
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

LEMUT & ŽAGAR, trgovina in storitve,
d.n.o., Dol pri Ljubljani, Laze pri Dolskem
13, reg. št. vl. 1/18354/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lemut Emilijana, Laze
pri Dolskem 13, Dol pri Ljubljani in Žagar
Filip, Mlaka pri Kočevju 1, Stara Cerkev, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Lemut Emilijano in Žagar
Filipa.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1999

MARIBOR

Srg 908/99 Rg-519
Družba ATINUS, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Dolnja Počehova
16/c, Pesnica pri Mariboru, reg. št. vl.
1/4140-00, katere družbenika sta Polanec
Robert, Majcigerjeva ul. 9, Maribor, in Pola-
nec Veletanlič Sunita, oba Majcigerjeva ul.
9, Maribor, po sklepu družbenika z dne
16. 6. 1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Polanec
Robert in Polanec Veletanlič Sunita.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Srg 1033/99 Rg-521
Družba LEXATOUR, podjetje za trgo-

vino, gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 5/a,
reg. št. vl. 1/5664-00, katere družbenica
je Pišek Jelka, Gasilska ulica 5/a, Selnica
ob Dravi, po sklepu družbenice z dne 31. 8.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Pišek Jelka.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 1999

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04-0009/99-003 Ob-18081
Sindikat Revoz, se določi kot reprezen-

tativni sindikat v dejavnosti proizvodnja mo-
tornih vozil, prikolic, polprikolic.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-12/99 Ob-18083
Veljavna pravila Sindikata čevljarjev In-

ter TOB Novo mesto – Alternativa, ki so
bila z dne 4. 11. 1999 sprejeta na ustanov-
nem zboru sindikata, se sprejmejo v hram-
bo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 170.

Št. 028-15/99 Ob-18084
Temeljni akt – pravilnik Sindikata pod-

jetja Totra – Plastika Ljubljana, Neodvi-
snost – KNSS, Trpinčeva 39, Ljubljana,
matična številka 1159194, se z dnem
22. 11. 1999 hrani pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c.
1, Ljubljana in je vpisan v evidenco statutov
pod zap. št. 122.

Št. 028-14/99 Ob-18085
Temeljni akt – pravilnik Sindikata druž-

be SPAR Slovenija, d.o.o., Neodvisnost
– KNSS, Šmartinska 152, Ljubljana, ma-
tična številka 1159259, se z dnem 17. 11.
1999 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, izpo-
stava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljublja-
na in je vpisan v evidenco statutov pod zap.
št. 121.

Št. 028-4/99-121 Ob-18086
Republika Slovenija, Upravna enota

Gornja Radgona, sprejme v hrambo pravila
Sindikata podjetja MIR Radgona, d.d.,
Gornja Radgona, s sedežem v Lackovi
22, 9250 Gornja Radgona, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov dne 23. 12.
1999, pod zap. št. 52, z nazivom pravila
sindikata podjetja MIR Radgona, d.d., Gor-
nja Radgona.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 104-05-003/99-02 Ob-18104
Statut Zveze delavcev – Solidarnost

se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 144, dne 23. 12. 1999.
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Št. 01400-8/99 Ob-18175
Statut Sindikata ZSSS Družbe Postojn-

ska jama, Turizem, d.d., Postojna, Jam-
ska 30, Postojna, se z dnem 27. 12. 1999
hranijo pri Upravni enoti Postojna, Ljubljan-
ska 4, Postojna. Pravila so vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zap. št. 23.

Št. 127-13/99 Ob-18176
Veljavna pravila Sindikata zdravstva in

socialnega varstva Slovenije – sindikata
Zavoda za zdravstveno varstvo Novo me-
sto, s sedežem v Novem mestu, Mej vrti
5, ki so bila dne 4. 11. 1999 sprejeta na
zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 171.

Št. 029-6/99-402 Ob-18211
Pravila ZSSS – Sindikata delavcev

kmetijstva in živilske industrije Sloveni-
je, Sindikat TRON, d.o.o., Krško, C. 24.
jul. 25, Krško, z matično številko 1166948,
sprejeta dne 16. 11. 1999, se vpišejo v
evidenco in hrambo statutov sindikatov pod
zap. št. 78 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

II D 955/98 OD-409181
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je

v teku zapuščinski postopek po pokojni
Beigot Kristini, roj. 14. 7. 1904, upok.,
drž. RS, vdovi, nazadnje stan. v Mariboru,
Ul. Veljka Vlahoviča 57, ki je umrla 5. 11.
1998.

Pokojna je sestavila oporoko, po kateri
deduje vse njeno premoženje nečakinja Pri-
božič Frida, dedne izjave pa morajo podati
razen oporočne dedinje tudi vsi zakoniti de-
diči. Eden od zakonitih dedičev je Grgič
Roman, roj. 11. 7. 1963, ki je nazadnje
stanoval v Zagrebu, Ul. Kralja Zvonimira 31,
Hrvaška, kjer pa očitno ne stanuje več, saj
ga je ena od dedinj iskala na tem naslovu
ter ugotovila da ga tam ni več.

Pozivamo dediča Grgič Romana naj se v
enem letu od objave tega oklica priglasi
Okrajnemu sodišču v Mariboru, saj bo so-
dišče sicer po preteku tega roka opravilo
zapuščinsko obravnavo ter o pravici dediča
Grgič Romana odločilo na podlagi izjave
njegovega skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 1999

D 230/96 OD-408879
Babič Andrej od Antona, po poklicu

kmet, iz Potoka 216 je dne 2. 12. 1933
umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči državi.Neznane dediče začasno za-
stopa skrbnica za poseben primer Cvetka
Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.

Okrajno sodiše v Kopru
dne 29. 11. 1999

D 53/97 OD-408878
Peroša Giovanni Ivan od Mateja iz Fije-

roge, je dne 1. 1. 1966 umrl in ni zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 216/96 OD-408877
Pohlen Anton od Ivana, po poklicu kmet,

iz Škofij 73, je dne 13. 11. 1925 umrl in ni
zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivan-
čičeva 19, Ankarana,

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 305/96 OD-408876
Kocjančič Frančiška iz Jelarjev 23, je

dne 19. 7. 1996 umrla in ni zapustila opo-
roke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 48/97 OD-408875
Jerman Anton od Antona, iz Glema 12, je

dne 1. 1. 1973 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-

diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 195/98 OD-408874
Loganes Lavrencij od Antona, iz Bužar-

jev, je dne 27. 2. 1924 umrl in ni zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 51/97 OD-408873
Umer  Ivan  od  Andreja,  iz  Fijeroge,  je

dne  1. 1. 1966  umrl  in  ni  zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 66/97 OD-408872
Koren Joseph od Ivana, iz Dola 31, Črni

Kal, je dne 24. 11. 1938 umrl in ni zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 368/97 OD-408871
Kocjančič Anton od Antona, iz Rožarja,

je dne 1. 1. 1934 umrl in ni zapustil opo-
roke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

D 59/97 OD-408870
Hrvatin Andrej od Mateja, iz Flegov - Zu-

pančiči, je dne 1. 1. 1965 umrl in ni zapu-
stil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Neznane dediče začasno zastopa skrb-
nica za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999
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II D 838/98 OD-408518
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pok. Petinger Jane-
zu, roj. 14. 11. 1930, nazadnje stan. v Lo-
vrencu na Pohorju, Ob Radoljni 71, ki je
umrl 9. 9. 1998. Zakoniti dediči po pokoj-
nem Petinger Janezu zaenkrat niso znani.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Petinger Janezu
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mari-
boru v enem letu od objave tega okolica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 1999

III D 369/97 OD-408514
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Modrijan Ce-
ciliji, roj. Šircelj, hčeri Franca, roj. 9. 11.
1917, umrli 14. 2. 1997, nazadnje stanujo-
či v Ljubljani, Rjava c. 2/b, drž. Republike
Slovenije.

Poleg dedičev, ki so se prijavili k dedo-
vanju na podlagi oporoke pridejo v poštev
še morebitni zakoniti dediči katerih naslovi
pa niso znani.

Zakonite in morebitne druge oporočne
dediče pozivamo, da se v roku enega leta
po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1999

D 167/99, 168/99, 169/99 OD-408031
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče-

jo zapuščinski postopki po:
1. Domenicu Ciprianiju, rojenemu 12. 6.

1909 v Terlizziju, umrlem 11. 3. 1968 v
Trstu, Italija,

2. Marii Cipriani, hčeri Domenica, rojeni
9. 7. 1946 v Trstu, umrli 26. 3. 1993 v
Trstu in

3. Pasqualeju Ciprianiju, sinu Domeni-
ca, rojenemu 3. 6. 1945 v Trstu, umrlem
6. 10. 1988 v Trstu, Italija.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse sorodnike navedenih zapustni-
kov ali druge osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo na-
slovnemu sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica v Uradnem listu Reublike
Slovenije in na oglasni deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinske obravnave in odločilo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 11. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 283/96 SR-408651
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni

sodnici Živki Frank, v pravdni zadevi tožeče
stranke Aljoše Pecarski, Bevkova 6, Celje,
ki ga zastopa odvetnica Marjetica Nosan iz
Celja, zoper toženo stranko Lenc, d.o.o.,

Storitveno in trgovsko podjetje Celje, zasto-
pano po direktorju Davorinu Dolencu, na-
zadnje stanujoč Gubčeva 10, Celje, sedaj
neznanega prebivališča na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku
sklenilo:

za začasnega zastopnika se toženi stran-
ki Lenc, d.o.o., Celje, namesto Mateje Lah
postavi Borut Soklič, pripravnik pri tukajšn-
jem sodišču.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1999

I 97/00295 SR-408887
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnika Slovenska
investicijska banka, d.d., Čopova 38, Ljub-
ljana, zoper dolžnico Višnjo Primc, Ilirska
Bistrica, Rozmanova 24/i, sedaj neznane-
ga bivališča v tujini, zaradi izterjave
714.545,88 SIT s pp v smislu 5. točke 2.
odstavka 82. člena ZPP sklenilo:

1. Dolžnici Višnji Primc, trenutno nezna-
nega bivališča v tujini, se postavi začasni
zastopnik Aleksander Ternovec, notar iz Ilir-
ske Bistrice.

2. Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 11. 1999

Ig 95/00440 SR-408886
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnika Optim,
d.o.o., Cesta na Bokalce 32, Ljubljana, ki
ga zastopata odvetnika Mirjan Kuhelj in Dra-
gica Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana, zo-
per dolžnika Memedi Muhamed, Prešerno-
va 3, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega biva-
lišča v tujini, zaradi izterjave 2,276.485,90
SIT s pp v smislu 5. točke 2. odstavka
82. člena ZPP sklenilo:

1. Dolžniku Memedi Muhamedu, trenut-
no neznanega bivališča v tujini, se postavi
začasni zastopnik Aleksander Ternovec, no-
tar iz Ilirske Bistrice.

2. Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 11. 1999

I 97/00306 SR-408885
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnika Banka Ko-
per, d.d., Koper, Pristaniška 14, zoper dolž-
nika Dominika Lipnika, Podgora pri Ložu 15,
sedaj neznanega bivališča v tujini, zaradi iz-
terjave 116.437,21 SIT s pp v smislu 5. toč-
ke 2. odstavka 82. člena ZPP sklenilo:

1. Dolžniku Dominiku Lipniku, trenutno
neznanega bivališča v tujini, se postavi za-
časni zastopnik Aleksander Ternovec, notar
iz Ilirske Bistrice.

2. Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 11. 1999

I P1 243/95 SR-408884
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 19, OE Miklošičeva 10, proti to-
ženi stranki Marici Mikuljan, Vrzdence 46/A,
1354 Horjul, (sedaj neznanega prebiva-
lišča), zaradi plačila 553.065,90 SIT s pp,
dne 19. 11. 1999 skenilo:

Marici Mikuljan, neznanega prebivališča,
se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Pa-
vel Zajc, Prešernov trg 3, Ljubljana, ki bo
zastopal toženo stranko v postopku zaradi
plačila 553.065,90 SIT s pp.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1999

I P1 1192/98 SR-408883
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 19, OE Miklošičeva 10, proti to-
ženi stranki Bogdana Markoviča, Stara ce-
sta 43, 1360 Vrhnika, (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi plačila 95.694,40 SIT
s pp, dne 19. 11. 1999 sklenilo:

Bogdanu Markoviču, neznanega prebi-
vališča, se postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Vlasta Žagar, Miklošičeva 20,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku  zaradi  plačila  95.694,40 SIT
s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1999

IV P 173/98 SR-408515
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke Republiški zavod za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana, ki jo za-
stopajo Peter, Rok in Aleksander Čeferin,
odvetniki v Grosuplju, proti toženi stranki
Romanu Pompetu, Bohorska ulica 9, Sev-
nica (sedaj neznanega prebivališča), zaradi
vrnitve štipendije, pcto 208.338,50 SIT,
dne 12. 11. 1999 sklenilo:

Romanu Pompetu, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasna zastopnica, od-
vetnica Alenka Žugelj, Kersnikova 6, Ljub-
ljana, ki bo zastopala toženo stranko v po-
stopku zaradi vrnitve štipendije, pcto
208.339,50 SIT.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 1999

I P 375/97 SR-406940
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Olge Davidove, Šti-
hova 6, Ljubljana, ki jo zastopata Karmen
Pavlin in Tamara Pavlin Tramte, odvetnici v
Ljubljani, proti toženi stranki Sergeju Pavlo-
viču Davidovu, neznanega bivališča, zaradi
razveze zakonske zveze ter odločitve o var-
stvu in preživljanju otrok, dne 20. 9. 1999
sklenilo:

Začasna zastopnica tožeče stranke Irma
Kirin Zakrajšek se razreši.

Na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. čle-
na zakona o pravdnem postopku se toženi
stranki Sergeju Pavloviču Davidovu, nezna-
neg bivališča, postavi nova začasna zastop-
nica – Tanja Pleško, strokovna sodelavka
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 1999

I 98/2169 SR-407608
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika mld. Nermina Smajlovič, ki
ga zastopa mati Milodija Hajlovac, oba Ša-
lek 90, Velenje, oba zastopa odvetnik Rudi
Pahole iz Velenja, proti dolžniku Avdiji Smaj-
loviču, zaposlenemu pri RGD Trbovlje, sta-
nujočemu Gemmricher str. 45/a, Ahlen,
ZRN, zaradi izterjave razlike preživnine in v
zavarovanje sklenilo:

1. Dolžniku Avdiji Smajloviču, zaposle-
nemu pri RGD Trbovlje, stanujočemu Gem-
mricher str. 45/a, Ahlen, ZRN, se za vroča-
nje sodne pošte v tem izvršilnem postopku
postavi začasno zastopnico Marijo Inko
Špajzer, dipl. jur., Opekarna 2a, Trbovlje,
roj. 8. 5. 1969.

2. O postavitvi začasne zastopnice se
obvesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 5. 1999

I 214/98 SR-408888
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okraj-

ni sodnici Nataši Simčič Renčelj v izvršilni
zadevi upnika Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Emil Moze-
tič iz Nove Gorice, zoper dolžnika Boroš
Stanko, Gradnikove brigade 51, Nova Gori-
ca, zaradi izterjave 2,157.172,60 SIT s p.p.,
izven naroka, dne 19. 8. 1999 sklenilo:

dolžniku Boroš Stanku, Gradnikove bri-
gade 51, Nova Gorica oziroma Šempeter,
Ivana Suliča 12/b, sedaj neznanega biva-
lišča se postavi začasno zastopnico: stro-
kovno sodelavko Okrajnega sodišča v Novi
Gorici Bredo Mattiazzi, stanujočo v Šempe-
tru, Cesta prekomorskih brigad 62 a, ki bo
zastopala dolžnika v tej izvršilni zadevi opr.
št. I 214/98, vse dotlej, dokler se dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo oglasil pri tem
sodišču oziroma dokler skrbstveni organ ne
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 1999

I 97/4258 SR-408880
To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer

v izvršilni zadevi upnika Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, Črna na Koroškem, ki
jo zastopa župan Franc Stakne, proti dolžni-
ku Stevič Savu, Lampreče 26, Črna na Ko-
roškem, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi izterjave 23.823,50 SIT s pp, na podla-
gi 4. in 5. točke 2. odstavka 82. člena ZPP
v zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo:

dolžniku Stevič Savu, Lampreče 26, Čr-
na na Koroškem, sedaj neznanega bivali-
šča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi
pod opr. št. I 97/04258 kot začasna za-
stopnica postavi Poročnik Mihaela, stanujo-
ča Glavni trg 4, Muta, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 11. 1999

Amortizacije

Popravek

V objavi amortizacije hranilne knjižice na
predlog Šifter Jožice, Pipanova 24, Ljublja-
na, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 100 z
dne 10. 12. 1999, AM-408034, N 105/99,
se številka hranilne knjižice popravi in se pra-
vilno glasi: 014-92700-33119/37.

Uredništvo

N 241/99 AM-407520
Na predlog Mihajla Milanoviča, Živka Na-

stića Babe br. 13, Beograd, Savezna repub-
lika Jugoslavija, se uvaja amortizacija 46 red-
nih imenskih delnic razreda B Lek, tovarne
farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d.,
Ljubljana, Verovškova 57, in sicer serijske
številke: BS002117: 100 DEM, BS002118:
100 DEM, BS002119: 100 DEM,
BS002120: 100 DEM, BS002121: 100
DEM, BS002122: 100 DEM, BP014051:
500 DEM, BP014056: 500 DEM,
BP014061: 500 DEM, BP014066: 500
DEM, BP014071: 500 DEM, BP014076:
500 DEM, BT004791: 1000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
V stečajnem postopku nad stečajnim dolž-

nikom TI MIT, d.o.o., Kraljeviča Marka 19,
Maribor – v stečaju, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
St 41/99-25, S-17166, se podpis pravilno
glasi: Okrožno sodišče v Mariboru.

Uredništvo

Popravek
St 18/99-24 S-18238

V objavi stečajnega postopka nad ste-
čajnim dolžnikom Karel Gaber, s.p., Serdi-
ca 17/a, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 96 z dne 26. 11. 1999, S-15750, St
18/99-12, se naziv dolžnika popravi in se
pravilno glasi: Karel Gaber, s.p., Trgovina
z rezervnimi deli Avto Dixi Serdica, Ser-
dica 17/a.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 12. 1999

St 13/99-38 S-18027
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

13/99 z dne 21. 12. 1999 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom MA-
KOS, podjetje za trgovino, storitve in za-
stopništvo, Kranj, d.o.o., Ljubljanska c.
30, Kranj, matična številka dolžnika
5326958, šifra dejavnosti 51.700.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Dolnov, d.o.o., Šuceva 23, Kranj,
– Prosan, d.o.o., Partizanska 13a, Ma-

ribor,
– AC Konim, d.o.o., Baragova 5, Ljub-

ljana,
– Avto Mlakar Podboršek, d.o.o., Blei-

weisova 10, Kranj,
– Zala Kos, Kutinova 17, Kranj, kot de-

lavska zaupnica.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 21. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 1999

St 11/96-16 S-18028
Z dnem 20. 12. 1999 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Trgovina Horvat
Vera, Horvat Vera s.p., Žižki št. 61/a.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika se poziva,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. S prijavo terjatve mo-
rajo predložiti tudi dokazilo o plačilu takse v
višini 5% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev posameznega upnika, vendar
največ do vrednosti 2000 točk.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 3. 2000 ob 11.30 v sobi št. 12 pri
tukajšnjem sodišču.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 20. 12. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka.
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Tega dne nastopijo vse pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka, nad dolž-
nikom Trgovina Horvat Vera, Horvat Vera,
s.p., Žižki 61/a, in prenehajo pravice poob-
laščencev stečajnega dolžnika razpolagati s
premoženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 1999

St 15/99 S-18029
To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/99, z dne 20. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Lesna -
Tovarna pohištva Podvelka, d.o.o., Jan-
ževski vrh 92, Podvelka, matična številka
5497485, šifra dejavnosti 11009.

Odslej firma glasi: Lesna - Tovarna po-
hištva Podvelka, d.o.o. – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glav-
ni trg 39.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumneti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 22.
marca 2000 ob 9. uri v sobi št. 38, tukajš-
njega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, dne 20. 12. 1999.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 1999

St 34/98 S-18032
Stečajni postopek nad dolžnikom: Nori-

cum 1829 k.d., Tovarna obutve, Bistrica
ob Sotli 22, Bistrica ob Sotli, se v skladu
z dol. čl. 99, zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Noricum 1829
k.d., Tovarna obutve, Bistrica Ob Sotli 22,
Bistrica ob Sotli, iz sodnega registra.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 1999

St 76/99 S-18035
To sodišče je s sklepom St 76/99 dne

22. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PAN, d.o.o., Šeškova 14, Rib-
nica, matična številka 5310822, šifra de-
javnosti 11002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

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

Dolžnike se poziva da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je treba vložiti v dveh izvodih, dokum-
netirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 3. 2000 ob 10.30, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1999

St 5/99 S-18038
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/99 z dne 21. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Duda, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Kranj, Mandelj-
čeva pot 3.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Blaževa ulica 3f, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokaz prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 3.
2000 ob 13. uri v sobi 014 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 1999

St 2/99-44 S-18041
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/99

z dne 26. 11. 1999 potrdilo sklenjeno pri-
silno poravnavo med dolžnikom Hoja Mo-
biles, d.d., Pristava 16a, Polhov Gradec,
in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve:

– delavcem neizplačane izhodiščne pla-
če po kolektivni pogodbi (v znesku, ki pre-
sega izplačila na podlagi določila čl. 160/II
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji) v višini 100% brez obračunanih obre-
sti v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa,

– v višini 20% terjatev na dan 1. 2. 1999
z obrestmi v višini TOM od 1. 2. 1999 do
plačila, vse v roku 1 leta od pravnomočnsoti
sklepa.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 1. 2. 1999 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, ki so navede-
ne v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4
in Prilogi 5 sklepa v koloni: “ugotovljene
terjatve” in jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini navedeni v koloni: “znesek poplačila”:
iz Priloge 1 v celoti, iz Priloge 2 v roku 1 leta
od pravnomočnosti sklepa, iz Priloge 3 z
obrestmi v višini obrestne mere TOM od
1. 2. 1999 do plačila, v roku 1 leta od
pravnomočnosti sklepa in iz Priloge 5 kot
strošek postopka.

S potrditvijo te prisilne poravnave pre-
našajo upniki, navedeni v Prilogi 4 k sklepu,
ki je sestavni del izreka sklepa, svoje terja-
tve, navedene v tej prilogi na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skla-
du s sklepom o povečanju osnovnega ka-
pitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami
dolžnika z dne 10. 9. 1999 in izdati upni-
kom ustrezno število delnic, navedenih v

Prilogi 4 k sklepu po vpisu tega povečanja
v sodni register.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
24. 11. 1999. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 16. 12.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 1999

St 68/99 S-18044
To sodišče je s sklepom St 68/99 dne

22. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Biroreklam, p.o., Podjetje za
ekonomsko propagando in založništvo
Ljubljana, Miklošičeva 14/II, Ljubljana,
matična številka: 5001790, šifra dejavno-
sti: 74400.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica v Ljubljani.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
vajo,da prijavijo svoje terjatve stečajenmu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 4. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1999

St 65/99 S-18048
To sodišče je s sklepom St 65/99 dne

22. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom El Dorado Leisure Parcs & Ca-
sinos International, Počitniško-zabavišč-
ni park, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 5,
matična številka: 1198173, šifra dejavno-
sti: 92.330.

Za stečajno upravitljico se imenuje Željko
Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
vajo,da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 3. 2000 ob 9. uri, soba 307 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1999

St 4/95-385 S-18051
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/95

z dne 3. 12. 1999 potrdilo prisilno porav-
navo v stečaju nad dolžnikom Lepenka,
d.d., Slap 8, Tržič, in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku dne 3. 12. 1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 7. 1. 2000 / Stran 43

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenimi terjatvami in zne-
ski za poplačilo v denarju so razvidni iz pri-
loge, ki je sestavni del sklepa.

Terjatve vseh upnikov, ki se poplačajo v
denarju se poplačajo v višini 50% ugotovlje-
nih terjatev per 31. 12. 1998, izplačljivo v
trimesečnih anuitetah v obdobju 5 let, z 2
letnim moratorijem na odplačevanje glavni-
ce in obresti, po obrestni meri TOM +
2,75% p.a.

Terjatve upnikov, ki se konvertirajo v os-
novni kapital zaradi konverzije v delnice dolž-
nika so razvidne iz seznama, ki je sestavni
del sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 17. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 1999

St 25/99-9 S-18054
Z dnem 21. 12. 1999 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Keral
Tovarna keramike, Lendava, d.o.o., Mlin-
ska 3, Lendava.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob progi
53.

Upnike stečajnega dolžnika se poziva,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih 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 terjatve delav-
cev iz II. odstavka 160. člena zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 3. 2000 ob 12.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 21. 12. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 12. 1999

St 15/98 S-18057
To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/98 z dne 9. 12. 1999 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Ci-
mos International Avtomobilska industri-
ja, d.d., Koper, Cesta Marežganskega
upora 2 in njegovimi upniki:

Terjatve upnikov so razvrščene v osem
razredov:

1. razred: terjatve delavcev na podlagi 2.
odst. 160. čl. ZPPSL iz naslova odpravnin, ki
jih bo dolžnik izplačal v roku enega leta, v
devetih obrokih, obrestovane s temeljno
obrestno mero, prvi obrok zapade v plačilo
tri mesece po potrjeni prisilni poravnavi;

2. razred: terjatve ločitvenih upnikov, ki
se jim položaj po potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni;

3. razred: terjatve ločitvenih upnikov, ki
so se odpovedali delu ločitvene pravice, del
pa so jo zadržali za kritje subordiniranih ter-
jatev; subordinirane terjatve se bodo popla-
čevale samo iz morebitnih prodaj premože-
nja, po petih letih pa ugotovilo zmožnost
poplačila; če dolžnik ne bo zmožen popla-
čati teh terjatev, se bo terjatev konvertirala v
njegov kapital pod pogoji, ki so bili sprejeti
na skupščini dolžnika dne 20. 3. 1999;

4. razred: terjatve upnikov, s katerimi je
dolžnik sklenil dogovore o drugačnem po-
plačilu, kot to določa ZPPSL in se reprogra-
mirajo na daljše časovno obdobje;

5. razred: terjatve upnikov, ki se popla-
čajo s konverzijo v delnice dolžnika;

6. razred: terjatve upnikov, ki se na pod-
lagi sklenjenih dogovorov odpišejo;

7. razred: terjatve delavcev in upnikov, ki
niso bile prijavljene v postopku prisilne porav-
nave, se pa konvertirajo v delnice dolžnika;

8. razred: terjatve upnikov, s katerimi ni
bil dosežen dogovor o drugačnem načinu
poplačila, kot to določa ZPPSL ter terjatve
upnikov, ki niso bile prijavljene v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom, se izpla-
čajo v višini 20%, v roku enega leta po potr-
jeni prisilni poravnavi z obrestmi po obrestni
meri PIBOR + 1, glavnica se konvertira v
FRF na dan 9. 12. 1999.

Seznam upnikov, ki so se s pisno izjavo
delno oziroma v celoti odpovedali ločitveni
pravici na premičninah oziroma nepremični-
nah dolžnika z navedbo ugotovljenih terja-
tev, za katere so se odpovedali ločitveni
pravici, je razviden iz 3 točke (od 3. 1. do
vključno 3. 9.) izreka sklepa.

Iz prilog B, C, D in E, ki so sestavni del
izreka sklepa, so v okviru posameznih raz-
redov razvidni upniki, katerih terjatve niso
bile prerekane in veljajo za ugotovljene, zne-
ski poplačil in roki poplačil.

Upniki navedeni v prilogi C, ki je sestavni
del izreka sklepa, so svoje terjatve v ugotov-
ljenih zneskih, kot so razvidni iz navedene
priloge, konvertirali v delnice dolžnika. Ter-
jatve v teh zneskih s pravnomočnostjo
sklepa prenehajo.

Prisilne poravnava učinkuje tudi proti up-
nikom, ki se niso udeležili postopka ter proti
upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so
bile njihove terjatve prerekane, če se nak-
nadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 23. 12. 1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 1999

S-18060
To sodišče objvlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 11/99 sklep v skladu z določili 1.
odstavka 99. člena ZPPSL z dne 20. 12.
1999:

1. Stečajni postopek nad družbo Stav-
benik – trgovina, trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper, Ul. 15. maja 25, Koper se
začne in se takoj zaključi.

2. Upniki se lahko zoper ta sklep pritoži-
jo v roku 15 dni od objave tega sklepa.

3. Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 1999

St 55/99-17 S-18099
To sodišče je dne 3. 11. 1999 s sklepom

opr. št. St 55/99 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom HADES, Proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Mari-
bor, Ruplova ul. 5/a in za stečajno upravite-
ljico postavilo mag. Ireno Lesjak, dipl. ek.,
stan. Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru je dne
22. 12. 1999 s sklepom opr. št. St 55/99
zaključilo stečajni postopek proti stečajne-
mu HADES Proizvodno, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ruplova ul. 5/a, ker premoženje, ki je priš-
lo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške postopka in je neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 1999

St 10/97 S-18100
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

10/97 z dne 22. 12. 1999 stečajni posto-
pek nad dolžnikom Dizajn oprema, d.o.o.,
Litijska 67, Ljubljana, zaključilo, ker ste-
čajna masa ne zadošča za pokritje vseh
stroškov postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1999

St 84/98 S-18101
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

84/98 dne 22. 12. 1999 ustavilo vnovče-
vanje stečajne mase in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Slovenijales Tra-
dex, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1999

St 201/93 S-18102
Stečajni postopek nad dolžnikom

MIKON-TRADE, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter proizvodnjo oblačil
in športne konfekcije, d.o.o., Mislinja – v
stečaju, se na podlagi drugega odstavka
99. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji, zaključi.

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

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 12. 1999

St 243/93 S-18136
Stečajni postopek nad dolžnikom Podjetje

za prevozništvo in strojna zemeljska dela
Agrotransport, p.o., Rajšpova 18, Ptuj – v
stečaju, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena zakona o prisilni poravnavi, steča-
ju in likvidaciji zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se steča-
jni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 12. 1999
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St 8/96 S-18212
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

8/96 z dne 28. 12. 1999 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Lift Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Šlandrova 2.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 1999

St 83/99 S-18233
To sodišče je s sklepom St 83/99 dne

30. 12. 1999 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtomontaža, družba za
poslovno strategijo in nadzor sistema,
d.d., Ljubljana, Celovška 180, matična
številka: 5400228, šifra dejavnosti:
74.140.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 5. 2000 ob 10.15, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 1999

St 84/99 S-18234
To sodišče je s sklepom St 84/99 dne

30. 12. 1999 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtomontaža bus, družba
za proizvodnjo, razvoj in trženje avto-
busov, d.o.o., Celovška 180, Ljubljana,
matična številka: 5400201, šifra dejavno-
sti: 01.522.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 5. 2000 ob 10.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 1999

St 83/90 S-18235
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

83/90 dne 27. 12. 1999 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom SGP Zidar, p.o.,
Trg zbora odposlancev 56, Kočevje.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 1999

St 85/99 S-18236
To sodišče je s sklepom z dne 30. 12.

1999  pod  opr.  št.  St 85/99  začelo
postopek  prisilne  poravnave  nad  dolžni-
kom  Vega,  proizvodnja  optičnih  na-
prav,  d.d.,  Ljubljana,  Stegne 13a,  ma-
tična  številka  5045009,  šifra  dejavnosti
33400.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sod-
no takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(30. 12. 1999).

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

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

Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Srečo Jadek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana, Čopova 38,

– Iskra  Invest,  d.d.,  Ljubljana,  Steg-
ne 25a,

– Amipex AG, Dufourstrasse 107, Zue-
rich, Švica,

– NLB, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
– Elka Bohanec, kot predstavnica de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 30. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 12. 1999

St 12/96 S-18237
V stečajnem postopku nad Novo Grafi-

ko, d.o.o., Ilirska Bistrica – v stečaju, bo
narok za obravnavnje osnutka za glavno de-
litev dne 26. 1. 2000 ob 12. uri, v sobi št.
153 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba št.
208 tukajšnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
28. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 1999

Izvršbe in zavarovanja

V R 278/99 IZ-408038
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 278/99 z dne 28. 10. 1999 v
izvršilni zadevi upnika SKB banka, d.d., Aj-
dovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa Roman
Mavri, odvetnik v Laškem, proti dolžniku kot
zastavitelju DIXI, storitve in trgovina, d.o.o.,
Murnova 18, Škofja vas, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 3,000.000 SIT s
pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer:
poslovnih prostorov, to je pisarne št. 202
neto koristne površine 11,53 m2, in pisarne
št. 219b, neto koristne površine 26,51 m2,
obe v 2. nadstropju poslovne stavbe na Lavi
št. 7 v Celju, stoječi na parc. št. 1115/5
k.o. Medlog, katerih lastnik je dolžnik kot
zastavitelj DIXI, storitve in trgovina, d.o.o.,
Škofja vas, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. KP-46/98 z dne 2. 12. 1998.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 10. 1999

V R 435/99 IZ-409167
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 435/99 z dne 10. 12. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Volksbank – Ljudska
banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, zo-
per dolžnika in zastavitelja Čonč Natalija,
Glavni trg 3, Celje in zastavitelja Čonč Gre-
gorja, Glavni trg 3, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnika v višini
105.000 DEM, s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan vračila kredita, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnin:

– triinpolsobnega stanovanja s kletjo v
skupni izmeri 92,73 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ul. V. pre-
komorske brigade št. 9 v Celju, in garaže v
izmeri 11,16 m2, katerega je lastnik Čonč
Gregor, Gledališki trg 3, Celje, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 11. 1999 do
celote;

– mansarde srednji del, ki se nahaja v
upravni zgradbi, stoječi na parceli št. 1329,
vpisani pri vl. št. 1354 k.o. Celje v izmeri
358,75 m2, vpisanih pri vl. št. 664 k.o. sp.
Hudinja, katere je lastnica čonč Natalija,
Gledališki trg 3, Celje, do celote, na podla-
gi kuporpodajne pogodbe z dne 10. 10.
1994.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 12. 1999

R 87/99 IZ-407556
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. R 87/99 z dne 22. 7.
1999 v zadevi upnika Raiffeisenbank Gleis-
dor, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom iz Republike Avstrije, zoper dolžnika
Žunko Dušan, Šikole 38a, p. Pragersko za-
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radi zavarovanja denarne terjatve z ustano-
vitvijo zastavne pravice na nepremičnini za-
stavitelja, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, na
podlagi sporazuma strank in na podlagi
251. člena ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
dvosobno stanovanje v skupni izmeri
57,47 m2, ki je last zastavitelja Žunko Duša-
na v celoti na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 26. 5. 1999 in se nahaja na Mest-
nem trgu 16 v Slovenskih Konjicah.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 7. 1999

Z 89/99 IZ-407585
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zadevi zavarovanja upnika Slovenska investi-
cijska banka, d.d., Ljubljana, Čopova 38,
Ljubljana, zoper dolžnika in zastavitelja Anto-
na Zvoneta Štormana, s.p., Gostilna Štor-
man, Šempeter 5/a, Šempeter zaradi za-
stavne pravice na podlagi sporazuma strank,
po predlogu upnika na podlagi pri notarju
Srečku Gabrilu iz Žalca sestavljenega notar-
skega zapisa z dne 15. 9. 1999, opr. št. SV
728/99 zaradi zavarovanja upnikove denar-
ne terjatve v znesku 1,300.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, z rokom vračila do
31. 5. 2010 in vsemi pripadki ter morebitni-
mi stroški upnika zaradi uveljavljanja vračila
terjatve, kar je razvidno iz cit. notarskega
zapisa, dne 13. 10. 1999 opravilo rubež ne-
premičnin, ki so last dolžnika Antona Zvone-
ta Štormana s.p., Gostilna Štorman Šempe-
ter, in niso vpisane v zemljiško knjigo, in
sicer poslovnega prostora št. 1 v izmeri
400,32 m2, poslovnega prostora v izmeri
200,20 m2, prizidka v pritličju v izmeri
134,23 m2 in treh teras v izmeri 108,40 m2,
ki vse stojijo na parceli št. 44/13, vpisani pri
vl. št. 818 k.o., Šmarje pri Jelšah, v korist
upnika Slovenska investicijska banka, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana. Rubež ima pomen
vknjižbe zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 10. 1999

R 106/99 IZ-406962
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, do dolžnika AS inženi-
ring, d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, je bila po sklepu naslovnega sodišča,
opr. št. 106/99 z dne 7. 5. 1999, za zava-
rovanje denarne terjatve upnice do dolžnika
v višini 4,000.000 SIT z vsemi dogovorjeni-
mi pripadki, z rubežem dne 24. 5. 1999 v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini dolžnika, in sicer stanova-
nju št. 35 v stanovanjski hiši na naslovu
Šaleška 2/d v Velneju, v 4. nadstropju, v
skupni izmeri 103,54 m2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 9. 1999

R 311/99 IZ-408624
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod opr.
št. SV 1292/99, z dne 29. 10. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika NEL, d.o.o.,

Dragonja 95, Sečovlje, na podlagi pogodbe
o dolgoročnem kreditu št. 161/99-PI, račun
št. 5010-520000-21076/27 z dne 28. 10.
1999 v višini 45,000.000 SIT, ki se revalori-
zira v višini temeljne obrestne mere v skladu
z zakonom o predpisani obrestni meri za-
mudnih obresti in temeljni obrestni meri ozi-
roma skladno s stopnjo rasti cen na drobno
v RS v preteklem mesecu, če stopnja reva-
lorizacije ne bo več zakonsko določena,
oziroma skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice in se
obrestuje s 5,50% letno obrestno mero, ki
se spreminja skladno s spremembo sklepa
o obrestnih merah za posamezne vrste po-
sojil, depozitov in hranilnih vlog upnice ter
je določena v višini 23% izpod bonitetne
dolgoročne realne obrestne mere dolžnika
na podlagi pooblastil za odločanje na ko-
mercialnem področju, vse ob upoštevanju
3. člena navedene pogodbe, s tem, da si
upnica pridržuje pravico, da v času pogod-
benega razmerja spremeni način obračuna-
vanja in plačil po tej pogodbi, v skladu z
vsakokrat veljavnim določilom upnice o na-
činih in rokih za obračun in plačilo obresti; v
primeru, če dolžnik ne poravna pravočasno
zapadlih obveznosti po navedeni pogodbi,
mu upnica zaračunava na neplačani znesek
zamudne obresti v višini zakonsko določe-
ne zamudne obrestne mere; v primeru, da
zamudna obrestna mera ne bo več zakon-
sko določena, se znesek zapadlih obvezno-
sti revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno
v RS v preteklem mesecu oziroma skladno
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah in obrestuje v višini pogodbene real-
ne obrestne mere povečane za 25%; rok
plačila realnih obresti je 8 dni od dneva
obračuna, rok plačila revalorizacije je takoj
po prejemu obračuna oziroma najkasneje
do 15. v tekočem mesecu, rok vračila glav-
nice je 108 mesecev, s tem da dolžnik vra-
ča kredit v mesečnih obrokih, ki zapade v
plačilo dne 31. 12. 2000, kjer je že vštet
enoletni moratorij na plačilo galvnice, zadnji
pa dne 30. 11. 2009, oziroma prej, kot je
to določeno v 2. členu sporazuma o zavaro-
vanju denarne terjatve z zastavno pravico na
nevknjiženi nepremičnini opravi rubež ne-
premičnin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi,
in sicer:

– poslovnega prostora v skupni izmeri
97,22 m2, označenega na programski ski-
ci, ki je kot priloga 1 podpisana od obeh
strank sestavni del kupoprodajne pogodbe
in ki se nahaja v pritličju Poslovno trgovske-
ga centra Šalara, stoječega na parc. št.
1862/18 k.o. Semedela, na katerem je
dolžnik pridobil lastninsko pravico, vključno
s solastninsko pravico na skupnih delih in
napravah in pripadajočem stavbnem zem-
ljišču na parc. št. 1862/18 k.o. Semedela,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. P
12/99-SGP-PTC z dne 3. 8. 1999 in anek-
sa št. 1 k navedeni pogodbi z dne 14. 10.
1999, sklenjenih s prodajalcem SGP Ko-
per, d.d., Koper,

– poslovnega prostora v skupni izmeri
179,97 m2 označenega na programski ski-
ci, ki je kot priloga 1 podpisana od obeh
strank sestavni del kupoprodajne pogodbe
in ki se nahaja v pritličju Poslovno trgovske-
ga centra Šalara, stoječega na parc. št.
1862/18 k.o. Semedela, na katerem je dolž-

nik pridobil lastninsko pravico, vključno s so-
lastninsko pravico na skupnih delih in napra-
vah in pripadajočem stavbnem zemljišču,

– na parc. št. 1862/18 k.o. Semedela
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. P
2/99-SGP-PTC z dne 23. 4. 1999 in anek-
sa št. 1 k navedeni pogodbi z dne 14. 10.
1999, sklenjenih s prodajalcem SGP Ko-
per, d.d., Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 11. 1999

R 335/99 IZ-409159
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1395/99, z dne 22. 11. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
335/99 z dne 23. 11. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnika RID Trgovina, mar-
keting in turizem, d.o.o., Koper, Koper, Pri-
staniška 3, na podlagi pogodbe o kratko-
ročnem posojilu št. 725/98, pogodbeni ra-
čun št. 4030-420800-21263/54 z dne
2. 12. 1998 in I. dodatka št. 503/99 k
navedeni pogodbi, z dne 18. 10. 1999 v
višini 50,000.000 ITL, ki se porabi v tolar-
ski protivrednosti po prodajnem tečaju ve-
ljavnem pri upnici na dan porabe posojila;
posojilni znesek se revalorizira in mesečno
obračunava v višini TOM v skladu z zako-
nom o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti in temeljni obrestni meri in v skladu
z vsakokrat veljavnim sklepom o temeljni
obrestni meri Sveta banke Slovenije, v pri-
meru, če stopnja revalorizacije ne bi bila
več zakonsko določena, pa se posojilo re-
valorizira s stopnjo rasti cen na drobno v RS
v preteklem mesecu oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestni meri
upnice; realne obresti se obračunavajo me-
sečno od vsakokratnega revaloriziranega
stanja posojila in plačujejo v roku 8 dni od
obračuna, in sicer v višini zakonsko določe-
ne realne zamudne obrestne mere, ki se
spremeinja s spremembo zakonske zamud-
ne realne obrestne mere, če pa zamudna
realna obrestna mera ne bi bila zakonsko
določena, se realne obresti obračunajo po
upničini najvišji realni obrestni meri za po-
sojila pravnim osebam, s tem da si upnica
pridržuje pravico spremeniti pogoje posojila
po tem sporazumu v skladu s sprememba-
mi določil monetarno-kreditne politike, pred-
pisov v zvezi s plačilnim prometom, zakona
o predpisani obrestni meri zamudnih obre-
sti in temeljni obrestni meri ter sklepa, do-
ločil in tarife upnice; v primeru zamude
plačila katerekoli obveznosti po zgoraj na-
vedeni pogodbi bo upnica obračunavala
zamudne obresti v višini zakonsko določe-
ne zamudne obrestne mere od dneva za-
padlosti do dneva plačil, v primeru, če za-
mudna obrestna mera ne bi bila več zakon-
sko določena, pa se celotni znesek zapad-
lih obveznosti revalorizira s stopnjo rasti
cen na drobno v RS v preteklem mesecu,
oziroma skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice in obre-
stuje v višini pogodbene realne obrestne
mere povečane za 25% oziroma kot je do-
ločeno v določilih upnice, s tem, da se
zamudne obresti obračunavajo in plačujejo
v 8 dneh od datuma obračuna;
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opravi rubež, in iscer nepremičnine, ki ni
vpisana v zemjiški knjigi – vrstne hiše du-
plex št. 31, s površino 125 m2, stoječe na
parc. št. 223/3 k.o. Semedela, s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem in parkir-
nim prostorom, kar vse je last dolžnika, kar
je razvidno iz kupoprodajne pogodbe z dne
29. 10. 1997 sklenjene s prodajalcem
družbo EPIC, d.o.o., Postojna, katera je
overjena pri notarju Dravu Ferligoju v Ko-
pru, dne 3. 11. 1997 pod št. OV 5193/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 1999

R 314/99 IZ-409160
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1337/99, z dne 8. 11. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
314/99 z dne 10. 11. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Transkop Trgov-
sko in špedicijsko podjetje, d.o.o., Koper,
Ankaranska 7, Koper in Dodič Nataša, Ser-
geja Mašere 1, Koper, in sicer na podlagi:

a) pogodbe o izdaji garancije št. 526/99,
račun št. 4030-9941020-1965/25, z dne
27. 10. 1999 in prvega dodatka k tej po-
godbi, z dne 29. 10. 1999, na podlagi
katere  je  upnica  izdala  dolžniku  garancijo
za zavarovanje plačila carinskega dolga
20,000.000 SIT,  v  korist  Carinske  upra-
ve Republike Slovenije, Ljubljana, z rokom
veljavnosti od 27. 10. 1999 do 26. 10.
2000, z možnostjo podaljšanja do 26. 12.
2003 in

b) pogodbe o izdaji grancije št.
99410210-1130/42 z dne 17. 10. 1995,
prvega dodatka k tej pogodbi z dne 27. 8.
1996, drugega dodatka z dne 12. 8. 1997,
tretjega dodatka z dne 14. 4. 1998, četrte-
ga dodatka z dne 28. 7. 1998 in petega
dodatka z dne 23. 8. 1997, tretjega dodat-
ka z dne 14. 4. 1998, četrtega dodatka z
dne 28. 7. 1998 in petega dodatka z dne
23. 8. 1999, na podlagi katere je upnica
izdala garancijo za zavarovanje plačila ca-
rinskega dolga 18,000.000 SIT, pri čemer
se je osnovna pogodba glasila na znesek
10,000.000 SIT, v korist Carinske uprave
Republike Slovenije, Ljubljana, za zavarova-
nje plačila carinskega dolga za blago, za
katerega je carinski postopek začet od 1. 9.
1999 do 31. 8. 2000, s končnim rokom za
vnovčitev garancije do 30. 10. 2000;

po obeh navedenih pogodbah se izpla-
čani znesek od dneva vnovčitve garancije
dalje do plačila obrestuje v višini zakonite
zamudne obrestne mere, če pa ne bi bila
več zakonsko določena, pa se znesek reva-
lorizira s stopnjo rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu, oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje po vsakokrat veljav-
ni najvišji realni obrestni meri upnice za kre-
dite pravnim osebam, določeni v sklepu in
povečani za 25%;

opravi rubež, in sicer nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiški knjigi:

– za terjatev na podlagi pogodbe nave-
dene pod točko a) izreka tega sklepa –
poslovnega prostora št. 114 in 115 s povr-
šino 80,50 m2 v poslovno stanovanjskem
objektu center Ankaran, kar je last prvega

dolžnika Transkop, d.o.o., Koper, kot je to
razvidno iz kupoprodajne pogodbe, št.
177/95 z dne 31. 5. 1995 sklenjene med
njim in prodajalcem GIP Stavbenik, d.d.,
katera je bila overjena pri notarki Mojci Tav-
čar-Pasar v Piranu, dne 5. 6. 1995 pod št.
OV 39/95 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z
dne 20. 11. 1995 overjenega pri notarju
Dravu Ferligoju, OV 2122/95 ter

– za terjatev na podlagi pogodbe nave-
dene pod točko b) izreka tega sklepa, in
sicer samo za dodatnih 8,000.000 SIT za
kolikor je bil povečan znesek garancije s
petim dodatkom k pogodbi – stanovanja št.
211, s površino 69,76 m2 v poslovno sta-
novanjskem objektu center Ankaran, kar je
last prvega dolžnika Transkop, d.o.o., Ko-
per, kot je to razvidno iz kupoprodajne po-
godbe št. 20-95 z dne 25. 1. 1995, skle-
njene med njim in prodajalcem GIP Stavbe-
nik, d.d., katera je bila overjena pri Okraj-
nem sodišču v Kopru dne 22. 3. 1995, Opr.
št. 1773/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 1999

II R 192/99 IZ-408622
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Fride-
rika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV
986/99 z dne 18. 10. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 192/99, zaradi zava-
rovanja upnikove denarne terjatve z zastav-
no pravico na nepremičnini v solastništvu
zastaviteljev vsakega do 1/2 celote, zarubi
stanovanje, ki v naravi predstavlja sobo, ko-
palnico in vhod v II. nadstropju objekta Vilfa-
nova 1, Portorož, stoječi na parc. št. 1571
k.o. Piran, v skupni izmeri 14,45 m2, ki ni
vpisana v E knjigo zemljiške knjige, pridob-
ljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 23. 9. 1999, sklenjene med Batalo Ja-
godo in Suljić Dervišem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 11. 1999

II R 202/99 IZ-408866
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade
Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2734/99 z
dne 26. 10. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 202/99, zaradi zavarovanja up-
nikove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini v lasti zastavitelja zarubi
apartma št. 205 v II. nadstropju hotela Pun-
ta v Piranu, ki stoji na parc. št. 379, 349 in
592 k.o. Piran v izmeri 56,33 m2, ki ni vpi-
san v zemljiško knjigo, zastavitelj pa ga je
pridobil na podlagi kupne pogodbe št.
1332/93 z dne 19. 5. 1993 in aneksa h
kupoprodajni pogodbi z dne 16. 8. 1993,
sklenjenih z LIZ-inženiring, podjetje za pri-
pravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova
2, Ljubljana in GIP Stavbenik, d.d., Ulica
15. maja 16 Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 11. 1999

II R 99/99 IZ-407592
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 99/99, z dne 26. 5.
1999, je bilo stanovanje, št. 16, v 2. nad-
stropju stanovanjske hiše, Gorenjskega
odreda 18 v Kranju, ki stoji na parc. št.

163/2 k.o. Huje, v skupni izmeri 83,80 m2,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi, zastavna
dolžnika, Dado Dedivanović in Jasmina De-
divanović, oba ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj pa sta ga pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne 6. 7.
1992 sklenila z Blažetom Ristovom, Go-
renjskega odreda 18, Kranj, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
godbi, z dne 29. 3. 1999, v višini 200.000
ATS s pripadki, v korist upnice, Posojilni-
ca-bank Borovlje, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, Borov-
lje, Avstrija.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 8. 1999

II R 162/99 IZ-407596
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 162/99, z dne 30. 6.
1999, je bil poslovni prostor, H, za turistič-
no agencijo – predstavništvo, v kleti objek-
ta, Bt 26, Cesta Jaka Platiše 17, Kranj, v
soseski Planina III, v skupni izmeri
37,06 m2, stoječega na parc. št. 349/1 in
350/1 k.o. Primskovo in še ni vpisan v zem-
ljiški knjigi, dolžnik, AGENS, d.o.o., Kranj,
pa ga je pridobil na podlagi soinvestitorske
pogodbe, št. 26/JP-5/90, ki jo je dne
11. 1. 1990 sklenil s samoupravno stano-
vanjsko skupnostjo Občine Kranj in DO
Domplan Kranj, zarubljen, za zavarovanje
denarne terjatve po kreditni pogodbi, št.
131/II-99, z dne 16. 6. 1999 v višini
6,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice,
Volksbank - Ljudska banka, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 30, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 1999

II R 13/99 IZ-408632
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 13/99, z dne 22. 1.
1999, je bilo dvosobno stanovanje, št. 2, v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kebe-
tova ulica 1, Kranj, ki stoji na parceli št.
938/38 k.o. Kranj, v skupni izmeri
56,10 m2 in še ni vpisano v zemljiški knjigi,
zastavna dolžnika, Stanislav Vrbek in Mara
Vrbek, oba stanujoča Kebetova ulica 1,
Kranj, pa sta ga pridobila na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene s Silvano Caserman,
Meninska 2, Kamnik, dne 31. 3. 1995, za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
posojilni pogodbi, št. 5/99, z dne 19. 1.
1999, v višini 2,250.000 SIT, v korist upni-
ce, HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podre-
ča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 6. 1999

II R 69/99 IZ-408639
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 69/99, z dne 13. 4.
1999, je bilo trisobno stanovanje, št. 5, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka v Kranju,
Kidričeva c. 47, Kranj, v izmeri 73,70 m2,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi, zastavna
dolžnika, Milan Matijevič in Majda Matijevič,
oba Kidričeva c. 47, Kranj, pa sta ga prido-
bila na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, št. 95-8/91-XV/76, z
dne 10. 4. 1992 sklenila z SDK v Republiki
Sloveniji, Podružnica 51500 Kranj, Trg re-
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volucije 2, Kranj, zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po posojilni pogodbi, št.
37/99, z dne 30. 3. 1999, v višini
2,300.000 SIT, v korist upnice, HIPPA, fi-
nančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mav-
čiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 6. 1999

II R 138/99 IZ-408640
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 138/99, z dne 28. 6.
1999, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma, št. 26, v V. nadstropju stano-
vanjske hiše Lojzeta Hrovata 5, Kranj, stoje-
če na zemljišču, parc. št. 252 in 253/1
k.o. Klanec, v skupni izmeri 95,41 m2, ki
sta ga zastavna dolžnika, Borut Bele in Ni-
kolaja Bele, oba stanujoča Lojzeta Hrovata
5, Kranj in še ni vpisano v zemljiški knjigi,
pridobila na podlagi kupoprodajne pogod-
be, z dne 24. 10. 1991, sklenjene z Jane-
zom Staretom, Metko Stare in Ivanom Sta-
retom ter sobe, v izmeri 16,04 m2, ki je del
stanovanja, št. 27, v V. nadstropju stano-
vanjske hiše Lojzeta Hrovata 5, Kranj, ki
prav tako ni vpisana v zemljiški knjigi, katero
sta zastavna dolžnika, Borut Bele in Nikola-
ja Bele, oba stanujoča Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene z Angelino Maglovsky,
Lojzeta Hrovata 5, Kranj, dne 7. 2. 1999 ki
prav tako ni vpisano v zemljiški knjigi, zarub-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve po po-
godbi o kratkoročnem deviznem kreditu do-
mači pravni osebi, št. 123/12, z dne 24. 5.
1999, v višini 70.000 DEM, v korist upni-
ce, SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 1999

II R 190/99 IZ-408641
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 190/99, z dne 3. 9.
1999, je bilo stanovanje, št. 5, v 1. nad-
stropju večstanovanjske hiše na naslovu Go-
renjskega odreda 8, Kranj, v skupni izmeri
90,90 m2 in še ni vpisano v zemljiški knjigi,
zastavni dolžnik, Drago Jenko, Ulica Go-
renjskega odreda 8, Kranj, pa ga je pridobil
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, ki
jo je dne 7. 11. 1991, sklenil z Iskro TSD
Kranj, p.o., Kranj, Savska loka 4, zarublje-
no za zavarovanje denarne terjatve po po-
godbi o odobritvi okvirnega kredita, št.
PS-093/96, z dne 26. 7. 1996 in aneksa
št. 1, z dne 7. 7. 1999, v višini 3,000.000
SIT s pripadki, v korist upnice, Slovenska
investicijska banka, d.d., Ljubljana, Čopova
38, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 10. 1999

II R 399/99-8 IZ-407542
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 399/99 z dne 1. 6. 1999 je
bila stanovanjska hiša A1 v izmeri
197,13 m2, stoječe na parceli št. 1690/7
vl. št. 260 k.o. Brdo, ki je last dolžnika
Vasle Vinka, Krivec 2, Ljubljana in zastavi-
teljice  Penšek-Slivar  Tatjane,  Stanetova
ul. 2, Velenje, vsakega do 1/2, z dnem
24. 6. 1999 zarubljena v korist upnika Ban-
ka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljublja-

na, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne  terjatve  v  višini  12,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 338/99-8 IZ-407551
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 338/99 z dne 29. 4. 1999 je
bilo stanovanje št. 10 v tretjem nadstropju
bloka Tržaška c. 109, stoječem na parc. št.
1654 in 1655 k.o. Vič, ki je last dolžnice
Jakhel Olge, Puhova 1, Ljubljana, z dnem
6. 7. 1999 zarubljeno v korist upnika Ban-
ka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 14,958.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 470/99-7 IZ-407553
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 470/99 z dne 14. 6. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 45, ki se na-
haja v V. nadstropju stanovanjske stavbe v
Ljubljani, Brodarjev trg 11, Ljubljana, ki je
last dolžnika Bizjak Ivana, Zgornja Bela 42a,
Preddvor, z dnem 30. 6. 1999 zarubljeno v
korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 786/99-9 IZ-408493
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 786/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo stanovanje, ki se nahaja v visokem prit-
ličju desno od stopnic, v večstanovanjski
hiši v Ljubljani, Veselova ul. 3, stoječi na
parc. št. 2213, vpisani v vl. št. 255 k.o.,
Ajdovščina, ki je last dolžnika Novak Ranko,
Mislejeva 3, Ljubljana in zastaviteljice Pre-
dan Alja, Vošnjakova 8, Ljubljana, z dnem
22. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9,375.600 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 434/99-9 IZ-408496
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 434/99 z dne 25. 5. 1999 je
bilo stanovanje št. 8 v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše Lavričeva 15 v Ljubljani, stoje-
či na parc. št. 849/1 vl. št. 814, k.o., Beži-
grad, ki je last Marija Jakliča, Lavričeva 15,
Ljubljana, z dnem 10. 9. 1999 zarubljeno v
korist upnika Bank Austria, d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 679/99-10 IZ-408497
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 679/99 z dne 23. 9. 1999 so
bile nepremičnine parc. št. 1521/1, po-
slovna stavba v izmeri 288 m2, poslovna
stavba v izmeri 1744 m2 in dvorišče v izmeri
1.629 m2, ki so last zastavitelja Kolinska,
prehrambena industrija, d.d., Šmartinska c.
30, Ljubljana in nepremičnina – poslovni

prostori na območju VP 6/1 (VP 4) Plutal –
območje MGS ob Cesti v Gorico pri Dol-
gem mostu v Ljubljani, parc. št. 2117/4,
2117/6, 2117/6, 2117/8, 2117/10,
2117/11, 2118/3, 2118/4, 2118/5 in
2118/6 k.o. Vič, ki v naravi predstavljajo
pritličje in nadstropje objekta Cesta v Gori-
ce 37, ki je last zastavitelja ELSAS komer-
cialne in tehnične storitve, d.o.o., Cesta v
Gorice 37, Ljubljana, z dnem 29. 9. 1999
zarubljene v korist upnika Krekova banka,
d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 935/99-7 IZ-408498
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 935/99 z dne 18. 9. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje v 2. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani na Križevniški
ulici 2, ki je last dolžnice Bohinc marije,
Križevniška ul. 2, Ljubljana, z dnem 28. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Fingrad,
d.o.o., Ogrinčeva ul. 2, Kamnik, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 90.000 DEM
v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 567/99-10 IZ-408499
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 567/99 z dne 6. 9. 1999 so
bili poslovni prostori v pritličju poslovno tr-
govskega centra na Tbilisijski cesti 57b v
Ljubljani, lokal št. 1 v izmeri 146,75 m2, ki
je last dolžnika Eventus Computers, d.o.o.,
Pod Hruško 1, Ljubljana, in zastavitelja In-
vestplan, d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana,
z dnem 20. 9. 1999 zarubljeni v korist upni-
ka Krekova banka z dnem 20. 9. 1999 za-
rubljeni v korist upnika Krekova banka, d.d.,
Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 471/99-10 IZ-408500
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 471/99 z dne 7. 6. 1999 so
bili poslovni prostori v objektu Celovška 172
v Ljubljani, in sicer:

– poslovni prostor št. 2 v kleti v izmeri
64,69 m2,

– poslovni prostor št. 7 v pritličju v izmeri
55,12m2,

– dostopno dostavna rampa št. 7 v prit-
ličju v izmeri 11,90 m2,

– poslovni prostor št. 14 v I. nadstropju
v izmeri 62,76 m2,

ki so last dolžnika Lucas, d.o.o., Ce-
lovška 172, Ljubljana, z dnem 6. 7. 1999
zarubljeno v korist upnika Banka Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatv v
višini 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 570/99-12 IZ-408501
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 570/99 z dne 28. 6. 1999 je
bilo stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske-
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ga objekta v soseski BS-7 na naslovu
Glinškova ploščad 14 v Ljubljani, ki je last
zastavitelja Sekirnik Igorja, Groharjeva 12,
Ljubljana, z dnem 23. 9. 1999 zarubljeno v
korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,140.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999

II R 769/99-8 IZ-408502
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 769/99 z dne 30. 7. 1999 je
bilo dvoinpolsobno stanovanje v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu
Rusjanov trg 3, v Ljubljani, stoječe na zem-
ljišču parc. št. 1050 k.o. Slape, objekt A-30
Ms/5 Fužine, ki je last dolžnice Pučnik Da-
rinke, Viška cesta 49, Ljubljana, z dne
19. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 1999

II R 788/99-9 IZ-408503
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 788/99 z dne 3. 8. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje z oznako “D”
št. 16, ki se nahaja v III. nadstropju stano-
vanjskega objekta na naslovu Riharjeva 28
v Ljubljani, ki je last zastaviteljev Golob Ra-
dojke Marije in Golob Nikolaja Franca, oba
Riharjeva ulica 28, Ljubljana, z dnem
18. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,384.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 1999

II R 797/99-10 IZ-408504
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 797/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo enosobno stanovanje št. 22, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Po-
lje cesta VIII/2 v Ljubljani, blok E-3, sose-
ska MS-6, parc. št. 555/1, 556/1, 557/1,
558 k.o. Slape-Polje, ki je last dolžnice Pun-
tar Suzane, Velika vas 57, Leskovec, z dne
18. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 1999

II R 787/99-9 IZ-408505
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 787/99 z dne 4. 8. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje z oznako “D”
št. 16, ki se nahaja v III. nadstropju stano-
vanjskega objekta v Ljubljani, Riharjeva 28,
ki je last zastaviteljev Golob Radojke Marije
in Golob Nikolaja Franca, oba Riharjeva uli-
ca 28, Ljubljana, z dne 22. 10. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,384.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 1999

II R 129/99-21 IZ-408508
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 129/99 z dne 25. 3. 1999 je
bilo štirisobno stanovanje št. 15 v III. nad-
stropju, v skupni izmeri 128,37 m2, na VZ
strani stopnišča E4, objekt E 3-4, Zg. Šiš-
ka, soseska ŠS 9 Koseze (stoječe na parc.
št. 2219/5, k.o. Zgornja Šiška), z garažo
št. 15 v kleti na zahodni strani objekta E
3-4, in garažo št. 26 v veznem delu na
vzhodni strani objekta E 2-3, ki je last zasta-
viteljice Krušič Marije, Ulica bratov Učakar
66, Ljubljana, z dne 5. 5. 1999 zarubljeno
v korist upnika Slovenska investicijska ban-
ka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 440.000 DEM
v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 1999

II R 761/99-10 IZ-408628
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 761/99 z dne 2. 8. 1999 je bil
poslovni prostor - lokal v izmeri 119 m2 v
stavbi na naslovu Tržaška 118, Ljubljana, ki
je last dolžnice Žužek Olge, Viška c. 42,
Ljubljana, z dnem 10. 8. 1999 zarubljen v
korist upnika Salus - promet s farmacevtski-
mi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Mašera Spasićeva 10, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 50,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1999

In 99/00006 IZ-408626
Dne 17. 11. 1999 je bil na dvosobnem

stanovanju št. 7 v II. nadstropju stavbe na
Adamičevi 41a v Grosupljem, v skupni iz-
meri 66,50 m2, katera stavba stoji na parc.
št. 1602 in ostalih k.o. Grosuplje naselje,
katero stanovanje je last dolžnice Šegota
Brede, Adamičeva 41a, Grosuplje, oprav-
ljen rubež v korist upnika Volksbank - Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1999

R 149/99 IZ-408863
Dne 19. 11. 1999 je bil na enosobnem

stanovanju št. 9 v izmeri 27,09 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stan. hiše Adamičeva
1b, Grosuplje, stoječe na parc. št. 1211/4,
vpisane v vl. št. 363, k.o. Grosuplje nase-
lje, opravljen rubež v korist upnika Murn
Anton, Kresnice 7, Kresnice.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 11. 1999

I 53/98 IZ-408865
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni

zadevi upnika Komercialna banka Triglav,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, p. Ljubljana –
v stečaju, ki ga zastopa pooblaščenec od-
vetnik Sašo Majcen iz Ljubljane, zoper dolž-
nika Predraga Simeunoviča, Trata I/4, p.
Kočevje, v izvršilnem postopku, opr. št. I
53/98 s prodajo nepremičnine dolžnika, ki
ni vknjižena v zemljiški knjigi, dne 15. 11.
1999 opravilo rubež te nepreminine, t.j.
dvosobnega stanovanja št. 12, v drugem
nadstropju stanovanjske hiše, Cankarjeva 6
v Kočevju (stavba stoji na parc. št. 1084, ki
je pripisana pri vl. št. 1188 k.o. Kočevje).
Stanovanje obsega predsobo v izmeri

2,58 m2, kuhinjo v izmeri 10,24 m2, dnev-
no sobo v izmeri 14,97 m2, spalnico v izme-
ri 14,44 m2, kopalnico v izmeri 3,24 m2,
balkon v izmeri 3,05 m2, shrambo v izmeri
1,62 m2 in drvarnico v izmeri 4,26 m2.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 22. 11. 1999

Rig 681/98 I-384
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
681/98 z dne 27. 11. 1998, ki ga je so-
dišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe 3537/93 z dne 9. 7.
1993 in aneksa, št. aneksa (brez številke) z
dne 9. 7. 1993 k prej navedeni pogodbi,
last zastavnikov Vladimire Martinkovič in Dra-
ga Habjana, obeh stanujočih Prvomajska
3a, Maribor, vsakega do 1/2, in sicer: sta-
novanja, št. stanovanja 6 v I. nadstropju sta-
novanjske hiše Prvomajska 3a v Mariboru,
ki stoji na parceli št. 530 k.o. Tezno, zarub-
ljena na podlagi sporazuma strank, ki izvira
iz notarskega zapisa, št. zapisa SV 837/98
z dne 12. 11. 1998, notarja Stanislava Bo-
hinca, Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev
v višini 270.000 ATS, s pp., v tolarski proti-
vrednosti, v korist zastavnega upnika Ste-
iermarkische bank und Sparkassen AG,
Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

IV J 214/97 IZ-406563
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sklepa o izvršbi opr. št. IV J 214/97 z
dne 4. 3. 1998 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvo-
sobno stanovanje št. 19 v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Mladinska ul.
2, v skupni izmeri 75,03 m2, stoječe na
parc. št. 886 k.o. Maribor–Grad, ki je v
izključni lasti dolžnice Urbančič Mojce, stan.
Mladinska ul. 2, Maribor, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 283/94 z dne 29. 7. 1994,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Mali
Denisa, stan. Spodnje Dobrenje 45/a, Pe-
snica, ki ga zastopa odv. Željko Leljak iz
Maribora, v višini 9.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 1999

In 99/00141 IZ-406641
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sklepa o izvršbi opr. št. In 99/00141 z dne
8. 6. 1999 odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št.
55 v devetem nadstropju stanovanjske stav-
be na Sladkem vrh 8, v skupni izmeri
58,72 m2, stoječem na parc. št. 376/1 in
374/6, vpisani pri vl. št. 423 k.o. Sladki vrh,
ki je v izključni lasti dolžnice Dragice Vereš
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 10. 1993 v zavarovanje denarne
terjatve upnika Occasio, d.o.o., Glavni trg
17, Maribor, ki ga zastopa odv. Erik Kralj iz
Maribora, v višini 7.085,54 DEM.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 1999

Riz 495/99 IZ-408049
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 495/99 z dne 19. 10.
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1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, Vita Kraigherja 4,
Maribor, proti dolžnici in zastaviteljici Roška-
rič Ireni, stan. Borštnikova ul. 114, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 2,580.000 SIT s pripadki, z zastav-
no pravico na nepremičnini dolžnice in za-
staviteljice, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina, zarubljeno dne 20. 10.
1999 v korist upnika, in sicer: triinpolsobno
stanovanje št. 2 v izmeri 74,37 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Borštnikova ul. 114, stoječe na parc.
št. 1375/7 k.o. Spodnje Radvanje, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Irene Roškarič
na podlagi sporazuma o delitvi skupnega
premoženja zakoncev, zapisanega v notar-
skem zapisu opr. št. SV 864/99-1 z dne
6. 9. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999

Riz 508/99 IZ-408629
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 508/99 z dne 18. 11.
1999 je bila nepremičnina enosobno stano-
vanje št. 27, v VII. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Koroška c. 63, v skupni
izmeri 42,36 m2 s pripadajočim kletnim pro-
storom - shrambo, k.o. Koroška vrata, ki je
last Türk Franca in Irme za vsakega do 1/2
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
23. 9. 1999, z dnem 18. 11. 1999 zarublje-
na v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 2,458.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 1999

IV I 135/97 IZ-408631
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. IV I 135/97 z dne
16. 11. 1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Probanka, d.d., Gosposka 23, Maribor, ki
ga zastopa Urban Tručl po gener. poobl. št.
25/97, proti dolžnici Sonji Drašler, Pajkova
22, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Janko
Jerman iz Maribora, zaradi izterjave denarne
terjatve v znesku 6,635.332 SIT s pripadki
in 1,763.627 SIT s pripadki, zarubljeno dne
16. 11. 1999, in sicer:

– trisobno stanovanje št. 19 v izmeri
80,03 m2, v 4. nadstropju stanov. objekta v
Pajkovi 22 v Mariboru;

– poslovni prostor št. 3, v izmeri
23,90 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta v Strossmayerjevi 11 v Maribo-
ru, ki stoji na parc. št. 1397/2, parc. št.
1396 in parc. št. 1395 k.o. Koroška vrata
in k.o. Maribor-grad;

– garažni boks, št. 91 v soseski Gambri-
nus v Mariboru, vhod iz Slovenske ulice,
k.o. Koroška vrata in k.o. Maribor-Grad.

Navedene nepremičnine so bile zastav-
ljene za denarno terjatev v znesku
6,635.332 SIT.

– stanovanje št. 14, vhod I, v mansardi
objekta št. 12, ki stoji na parc. št. 1374/1,
1369, 1368/1, k.o. Spodnje Radvanje, No-
va vas II/b, Borštnikova 67, Maribor.

Navedena nepremičnina je bila zastav-
ljena za zavarovanje denarne terjatve
1,763.627 SIT.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 1999

In 99/00231 IZ-408642
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00231 z
dne 13. 9. 1999 je bilo v izvršilni zadevi
upnika Die Steiermarkische – Steiermar-
kische Bank und Sparkassen AG, Sparkas-
senplatz 4, A-8011 Graz, R Avstrija, ki ga
zastopa odvtnik Bojan Lakožič iz Maribora,
proti dolžnikoma Celinger Branko in Celin-
ger Veronika, oba stan. Prušnikova 50, Ma-
ribor, zaradi izterjave denarne terjatve v zne-
sku 366.207 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki zarubljeno dne 11. 11. 1999 dvo-
sobno stanovanje št. stanovanja 41 v III.
nadstropju večstanovanjske hiše v Prušni-
kovi 50, Maribor, ležeči na zemljišču par.
št. 111/8 k.o. Spodnje Radvanje, v lasti
dolžnikov Branka in Veronike Celinger, na
podlagi prodajne pogodbe št. ZIM-58/93
in dodatka k prodajni pogodbi z dne 29. 8.
1997.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999

Riz 532/99 IZ-408645
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 532/99 z dne 16. 11.
1999 je bila nepremičnina dvosobno stano-
vanje št. 15, v večstanovanjski hiši v Mari-
boru, Majeričeva 12, katera stoji na parc.
št. 1057/2, pripisano k vl. št. 2057 k.o.
Pobrežje, ki je last Koren Hilde do celote,
na podlagi kupne pogodbe št. 70/91 z dne
18. 11. 1991, dne 16. 11. 1999 zarublje-
na v korist upnika Raiffeisenbank Unter-
premstaetten, reg.Gen.m.b.H., Unterprem-
staetten, Avstrija za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 280.000 ATS s pripadki v tolar-
ski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 1999

RIG 543/99 IZ-408867
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 938/99 z dne 1. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Rig 543/99 z dne
12. 10. 1999 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – skla-
diščno distribucijski center v Mariboru, Špe-
lina ulica 1, zgrajenega na parc. št. 998/6,
kot dela poslovne stavbe v izmeri 15a in
7 m2 in dvorišča v izmeri 15 a in 69 m2 v
k.o. Tezno, last dolžnika BIS! trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Lahova 38, Maribor, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 4.
1998, sklenjene s prodajalcem Metalna,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, Maribor, v za-
varovanje denarne terjatve upnika Nova kre-
ditna banka Maribor, d.d., v višini 200.000
DEM s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
29. 10. 1999 in ima pomen vknjižbe za-
stavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 1999

RIG 608/99 IZ-409153
Okrajno sodišče v Mariboru je je v skla-

du s sporazumom strank v obliki neposred-
no izvršljivega notarskega zapisa št. SV
917/99 z dne 27. 10. 1999, notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, s sklepom opr.

št. RIG 608/99 z dne 10. 11. 1999 odre-
dilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo: štirisobnega stanovanja št.
3/P, v izmeri 76,50 m2 stanovanjske povr-
šine in 1,70 m2 kletne shrambe, ki se na-
haja v stanovanjski stavbi Ul. Staneta Se-
verja 16, stoječi na parc. št. 1847/2 k.o.
Sp. Radvanje, last zastavitelja Jeler Mira-
na, Ul. I. internacionale 22, Maribor, po
kupoprodajni pogodbi sklenjeni dne 3. 2.
1993 s prodajalcem Zorko Ivanom iz Mari-
bora, v zavarovanje denarnih terjatev upni-
ka Nova kreditna banka Maribor, d.d., v
višini 5,000.000 SIT s pp. in 2,500.000
SIT s pp.

Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999

RIG 657/99 IZ-409154
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1060/99 z dne 12. 11. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG
657/99 dne 26. 11. 1999 opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – dvoinpolsobnega stanovanja št. 2, v
izmeri 63,25 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjskega bloka v Mariboru na Goriški
ulici 19/c, stoječega na parc. št. 590 v k.o.
Sp. Radvanje, last zastaviteljev Urške in Da-
vorina Dietner, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 1997,
ki sta jo zastavitelja kot kupca sklenila s
prodajalkama Klinc Eriko in Vaupotič Lidijo,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka, d.d., v višini 5,000.000 SIT
s pp, do dolžnika Biagini, d.o.o., Ul. Jelen-
čevih 27, Pekre-Limbuš.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 1999

RIG 626/99 IZ-409155
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 923/99 z dne 29. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 616/99 z dne
10. 11. 1999 odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– lokala št. 1 v izmeri 12,95 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjsko poslovnega
objekta “Vila Magdalena”, stoječega na
parc. št. 1078 v k.o. Tabor,

– stanovanja št. 2 v izmeri 50,50 m2, ki
se nahaja v I. etaži in garaže št. 6 v izmeri
14,55 m2, ki se nahaja v pritličju, oboje v
stanovanjsko poslovnem objektu “Vila Mag-
dalena”, stoječem na parc. št. 1078 v k.o.
Tabor,

last dolžnika M Plus podjetje za trženje,
d.o.o., Jezdarska 22, Maribor, na podlagi
originalnih prodajnih pogodb št. 4-1/5 z
dne 19. 10. 1992, obe sklenjeni med pro-
dajalcem Areal Podjetje za realitete in inže-
niring, d.d., Maribor in dolžnikom kot kup-
cem, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Nova kreditna banka Maribor, d.d., v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999
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RIG 638/99 IZ-409156
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 938/99 z dne 8. 11. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 638/99
dne 26. 11. 1999 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
poslovnega prostora (lokala) št. P.1.17 v
izmeri 85,88, ki se nahaja v pritličju trgov-
sko poslovnega centra City v Mariboru, ul.
Vita Kraigherja 5, stoječega na parc. št.
1771 v k.o. Maribor Grad, last dolžnika in
zastavitelja Zorana Markoviča, Pohorska ul.
21, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 22. 9. 1999, sklenjene s pro-
dajalko Štefanijo Goltnik, v zavarovanje de-
narnih terjatev upnika Nova kreditna banka
Maribor, d.d., do prvo dolžnika Dolce Vita,
d.o.o., Maribor v višini 151,000.000 SIT s
pp in do drugodolžnika Zorana Markoviča
s.p., “Foto Tabor”, Pohorska 21, Maribor
v višini 65,000.000 SIT in 400.000 DEM
s pp.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice v zemljiško knjigo.
Stranke so na zastavljeni nepremičnini do-
govorile tudi predkupno pravico ter prepo-
ved obremenitve in odsvojitve v korist za-
stavnega upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 1999

RIG 662/99 IZ-409157
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1071/99 z dne 17. 11. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG
662/99 z dne 25. 11. 1999 opravilo rubež
nepremičnin dolžnika GIM, družba za pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Maribor, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo:

– garsonjere št. G13, v izmeri 26,83 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju v vili V3, v turi-
stičnem naselju Terme Ptuj, ki stoji na parc.
št. 849/18 v k.o. Ptuj, na podlagi original-
ne kupoprodajne pogodbe št. 52-97-275 z
dne 24. 12. 1997, sklenjene s prodajal-
cem Gradis inženiring d.d., Ljubljana,

– poslovnega prostora v pritličju apart-
majsko poslovnega objekta v Izoli, št. lokala
L4 v objektu E, v skupni neto površini
30,04 m2, s shrambo št. SH 8 v izmeri
8,79 m2 in zunanjo površino v izmeri
3,96 m2, na podlagi originalne prodajne po-
godbe z dne 24. 12. 1997, sklenjene s
prodajalko Gerbec Danico,

v zavarovanje denarne terjatve upnika
Nova kreditna banka Maribor, d.d., v višini
100,000.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice v zemljiško knjigo.
Stranke so na zastavljenih nepremičninah
dogovorile tudi predkupno pravico ter pre-
poved obremenitve in odsvojitve v korist up-
nika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 1999

RIG 677/99 IZ-409161
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 1015/99 z dne 29. 11. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG
677/99 dne 3. 12. 1999 opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – trisobnega stanovanja št. 5, v izmeri
80,56 m2 stanovanjske površine, ki se na-
haja v I. nadstropju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Vošnjakova ul. 29, stoječe na
parc. št. 1850 v k.o. Maribor Grad, s pri-
padajočo kletjo v izmeri 4,50 m2 last dolž-
nika Božidarja Mariniča, Rožnodolska
40/b, Maribor, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 6. 7. 1999, sklenjene s pro-
dajalcema Pediček Francem in Robertom,
v zavarovanje denarne terjatve upnika No-
va Kreditna banka Maribor, d.d., v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 1999

Riz 48/99 IZ-408864
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Krekova banka, d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, proti dolžnici zastavi-
teljici Marjeti Žerjav, Prekmurska 42, Mari-
bor in zastavitelju in solidarnemu poroku
Leonu Tomažiču, Nikova ul. 16, p. Lenart,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v znesku 2,100.000 SIT s pripadki, na ne-
premičnini zastaviteljev, ki ni vknjižena v
zemljiško knjigo, na podlagi sklepa z opr.
št. Riz 48/99 z dne 24. 11. 1999 in na
podlagi 4. odstavka 254. člena zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ razglaša zapi-
snik o rubežu nepremičnine zastaviteljev, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega
sodišča, in sicer:

stanovanje št. 2 v Lenartu, Partizanska
c. 7, ki je pripisano vl. št. 145 k.o. Lenart in
se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka
parc. št. 210. Stanovanjska površina obse-
ga kuhinjo 11,15 m2, dnevno sobo
19,13 m2, spalnico 14,80 m2, predsobo
5,73 m2, kopalnico 3,95 m2, balkon oziro-
ma teraso 3,40 m2, drvarnico oziroma klet
2,10 m2, kar skupno znaša 60,26 m2 tlori-
sne površine stanovanja po prodajni po-
godbi z dne 7. 9. 1999, nepremičnina last
zastaviteljev pa v zemljiški knjigi ni vpisana,
pri čemer je bil rubež opravljen dne 23. 11.
1999 na naroku v prisotnosti upnika in
dolžnika.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 24. 11. 1999

R 104/99 IZ-408621
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slov. Bistrici opr. št. R 104/99 z dne 9. 9.
1999 in opravljenega rubeža nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, je bila
nepremičnina, in sicer: stanovanja št. 10 v
izmeri 60,88 m2, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu v Poljčanah, stoje-
čem na parc. št. 733 k.o. Pekel, ki je last
zastavitelja Detiček Borisa na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 140/95 z dne 26. 4.
1995, sklenjene med GP Granit, Slov. Bi-
strica kot prodajalcem in zastaviteljem kot
kupcem po sporazumu strank zarubljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Podružnice Slov. Bistrica zaradi zava-
rovanja upničine denarne terjatve v višini
2,900.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 18. 11. 1999

In 46/99 IZ-409170
V izvršilni zadevi upnika Tranša, d.o.o.,

Gradnikove brigade 53, Nova Gorica, ki ga
zastopa odvetnica Katjuša Gorjan iz Nove
Gorice, proti dolžniku Iztoku Mohorkotu,
s.p., posredovanje pri prodaji in nakupih
Zg. Polskava, Ogljenšak 7, zaradi izterjave
1,712.563,05 SIT s pp je Okrajno sodišče
v Slov. Bistrici na naroku za opravo rubeža
nepremičnine dne 23. 11. 1999 sklenilo:

po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v
Slov. Bistrici opr. št. In 46/99 z dne 11. 11.
1999 se dovoli rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo v korist upnika
Tranša, d.o.o., Nova Gorica , in sicer stano-
vanja št. 4 v mansardi stanovanjske hiše v
Zg. Polskavi, Ingoličevi 8 (prej Svetozarev-
ski 8), stoječi na parc. št. 38/1, 2 k.o. Zg.
Polskava, v skupni izmeri 64,70 m2, katere-
ga lastnik je dolžnik na podlagi menjalne
pogodbe z dne 14. 8. 1997. Rubež ima
pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 12. 1999

III R 134/99 IZ-406561
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 134/99 z dne 14. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer trgovski poslovni lokal v prit-
ličju Poslovno trgovinskega centra D v Novi
Gorici, Delpinova ulica 7/a, stoječega na
parc. št. 657/14, 657/29 in 657/31 k.o.
Nova Gorica, v ocenjeni velikosti 19,36 m2,
ki se nahaja med osjo F in G, od linije 6 do
linije 7, z oznako P.6.2. ter je last dolžnika
RMP & Consulting, d.o.o., Podjetje za ra-
čunovodstvo in finance malih podjetij, Nova
Gorica, Erjavčeva 28, na podlagi pogodbe
št. 04, sklenjene dne 9. 12. 1996 z Electa
Inženiring, d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana,
overjene pri notarki Evi Lučovnik, 9. 4.
1999 pod OV 1201/99 z dne 17. 7. 1999
zarubljene v korist upnika za zavarovanje
njegove denarne terjatve do dolžnika v zne-
sku 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

III R 188/99 IZ-408625
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 188/99 z dne 27. 10. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zem-
ljiški knjigi, in sicer objekt z nazivom “ob-
delovalni troji” v izmeri 126 m2, betonski
plato v izmeri 97 m2, asfaltirano dvorišče v
izmeri 71 m2 ter odprto skladišče v izmeri
1.600 m2, vse parc. št. 122/5 in 122/1
k.o. Bukovica in so last dolžnika S.K.M.
Storitve in trgovina, d.o.o., Bilje 48, na
podlagi prodajne pogodbe št.
144-168/1-99, sklenjene dne 26. 6.
1999 med dolžnikom kot kupcem in pro-
dajalcem Goriške opekarne, d.d., z dne
27. 10. 1999 zarubljene v korist upnika
Nove KBM, d.d., Področje Nova Gorica za
zavarovanje denarne terjatve upnika do
dolžnika v znesku 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 11. 1999
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R 66/99 IZ-408620
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. R

66/99 z dne 29. 10. 1999 je bil poslovni
prostor – pisarna v skupni izmeri 27.15 m2,

ki se nahaja v četrti, peti etaži, šestetažnega
stanovanjskega bloka v Idriji, sv. Barbare 6,
stoječega na parceli št. 1363 k.o. mesto
Idrija s pripadajočim solastninskim deležem
na fundusu in funkcionalnem zemljišču ter
skupnih površinah, prostorih in napravah, ki
služijo temu objektu kot celoti, katerega last-
nik je zastavitelj na podlagi kupoprodajne po-
godbe sklenjene z družbo Lesna industrija
Idrija, d.o.o., Spodnja Idrija, dne 22. 2.
1995, zarubljen v korist upnika Nove kredit-
ne banke Maribor, d.d., Področje Nova Go-
rica, Podružnica Idrija v zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 29. 10.1999

R 74/99 IZ-406605
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu, opr. št. R 74/99 z dne 5. 7. 1999
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v drugem
nadstropju stanovanjskega bloka v Tolminu,
Brunov drevored 19, ki stoji na parc. št.
340 k.o. Tolmin in sestoji iz dveh sob, kuhi-
nje, predsobe, kopalnice, balkona, lože in
kleti v skupni izmeri 69,40 m2, s solastnin-
skim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah te hiše, ki je last zasta-
viteljice Zvonke Bizjak, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 10. 1995, sklenjene z
Ministrstvom za obrambo Republike Slove-
nije, zarubljeno v korist upnika Banke Vipa,
d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 700.000 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 1999

II R 166/99 IZ-406517
To sodišče je po okrajnem sodniku po-

samezniku Benjaminu Auer, na podlagi spo-
razuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ sklenjenega z notarskim za-
pisom notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr.
št. SV 215/99, z dne 5. 5. 1999, v izvršilni
zadevi predlagateljev upnika Nova kreditna
banka, d.d., Maribor, podružnica Ptuj, ki ga
zastopa Stanka Greifoner, dolžnik Dušan
Belšak in zastavitelja Nataša Šmuc in Andrej
Vidovič, v postopku za zavarovanje denarne
terjatve z zastavno pravico na premičnih
stvareh, na podlagi sporazuma strank, dne
13. 5. 1999 sklenilo:

I. Na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje denarne terjatve up-
nika Nova kreditna banka, d.d., podružnica
Ptuj, do dolžnika Dušana Belšak, roj. 18. 9.
1963, stanujoč Rabeljčja vas št. 18, Ptuj, v
višini 6,000.000 SIT s pp, po pogodbi o
kratkoročnem gotovinskem posojilu, samo-
stojnim podjetnikom posameznikom, obča-
nom samostojnih poklicev in kmetovalcev,
št. 1380/31, z dne 30. 4. 1999, v zvezi z
navedenim notarskim zapisom dovoli in
odreja popis stvari v korist upnika, ki so last
zastaviteljev Nataše Šmuc, roj. 28. 8. 1974,
stanujoča Kerenčičeva ul. št. 5, Ptuj, in An-
dreja Vidovič, roj. 1. 4. 1972, stanujočega
Nova vas pri Ptuju št. 31, in sicer:

– stanovanje št. 12, v drugem nadstrop-
ju stanovanjskega objekta Ul. 25. maja št.

8, Ptuj, ki stoji na parc. št. 583/1, pripisani
k zk vl. št. 614 ko.o. Krčevina pri Ptuju, z
balkonom in kletnim prostorom, v izmeri
83,86 m2, s solastniškim deležem na skup-
nih prostorih, objektih in napravah stano-
vanjskega bloka, sorazmerno vrednosti sta-
novanja, glede na skupno vrednost etažne
lastnine, v bloku, in ki je last zastaviteljev,
na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenje-
ne s prodajalcem Dušanom Jeričem in za-
staviteljema kot kupcem, z dne 10. 2.
1998.

Na originalnem izvodu navedene kupo-
prodajne pogodbe z dne 10. 2. 1998 se
zaznamuje, da je stanovanje zarubljeno na
podlagi sporazuma strank, original izvod te
pogodbe, pa se izroči v hrambo upniku.

II. S popisom pridobi upnik zastavno pra-
vico na stanovanju navedenem v I. točki te-
ga sklepa.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 5. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-18017
Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg

63, na temelju sklepa sveta zavoda z dne
21. 12. 1999 razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zako-

nom določenih pogojev za sklenitev delov-
nega razmerja, izpolnjevati še naslednje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe ustrezne smeri in v skladu s po-
goji po 69. in 56. členu zakona o social-
nem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
41/99);

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva;
– predložitev programa dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi
razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, z ozna-
ko “Za razpis“.

Dom starejših občanov Trebnje

Ob-18106
Sistemi predelnih sten, Bojan Gerden,

s.p., Ljubljanska 48, 1295 Ivančna Gorica,
razpisuje delovno mesto:

– sodelavca za trženje,
– sodelavca za trženje na področju

obale – Koper.
Pogoji:
– srednja ali višješolska izobrazba lesne

ali ekonomske smeri,
– lasten prevoz,
– prednosti imajo kandidati z izkušnjami

pri trženju in imajo utečeno možnost prido-
bivanja dela.

Vlogo s kratkim življenjepisom pošljite
na naslov: Gerden Bojan, s.p. – Sistemi
predelnih sten, Ljubljanska 48, 1295 Ivanč-
na Gorica, v 8 dneh od dneva objave.

Gerden Bojan, s.p.,
Sistemi predelnih sten

Št. 07-2/220 Ob-18116
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 delovna mesta:

1. samostojnega svetovalca za vo-
kalno glasbo na Območni izpostavi Ma-
ribor,

2. samostojnega svetovalca za gle-
dališko in lutkovno dejavnost na Območ-
ni izpostavi Maribor.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba humanistične, druž-

boslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela za računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Poskusno delo traja pet mesecev.
3. Organizatorja na Območni izposta-

vi Velenje – polovični delovni čas
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

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

jezika.
Poskusno dela traja dva meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz kate-
rega so razvidne delovne izkušnje in druga
znanja) sprejema Sklad RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, 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. 335/991228 Ob-18134
Veterinarska zbornica Slovenije na pod-

lagi 28. člena statuta VZbS (Uradni list RS,
št. 26/97 in št. 51/99) objavlja javni razpis
za prosto mesto

direktorja Veterinarske zbornice Slo-
venije

– za nedoločen čas,
– s tri mesečnim poskusnim delom.
Razpisni pogoji:
– univerzitetna izobrazba iz veterinarske

medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za

dejanja v upravnem postopku,
– strokovni izpit iz veterinarstva,
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti,
– znanje angleškega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter vizijo
dela Zbornice sprejema Veterinarska zbor-



Stran 52 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nica Slovenije, C. v Mestni log 47, 1123
Ljubljana do 31. januarja 2000. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v roku 1 meseca.

Veterinarska zbornica Slovenije

Ob-18174
Kulturni center “Srečka Kosovela” Seža-

na, Kosovelova 4a, na podlagi 34. člena
zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
razpisuje delovno mesto

direktorja Kulturnega centra “Srečka
Kosovela” Sežana.

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

– visoka ali višja izobrazba družboslovne
usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vo-
denju na enakem področju oziroma področ-
ju družbenih dejavnosti,

– organizacijske in strokovne sposobno-
sti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom pris-
peval k uresničevanju smotrov in ciljev zavo-
da, kar dokazuje s svojim minulim delom.

Za direktorja je lahko imenovan tudi, kdor
ne izpolnjuje posebnih pogojev glede izo-
brazbe pod prvo alineo, je pa najmanj 5 let
uspešno opravljal dela in naloge, za katere
je potrebna visoka ali višja izobrazba druž-
boslovne usmeritve na enakem ali podob-
nem področju.

Kandidati morajo predložiti tudi razvojne
usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja ter
organiziranje dela zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na Kulturni center “Srečka Kosove-
la” Sežana, Kosovelova 4a, p.p. 98, 6210
Sežana – za razpis.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 30 dneh.

Kulturni center Srečka Kosovela,
Sežana

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

Ob-18080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Tivolska 50, Ljubljana, faks
061/17-85-470.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: predmet javnega naročila
so: prehrambeni artikli po prehrambe-
nih skupinah: meso in mesni izdelki, ribe
in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki ter
drugi prehrambeni artikli v skupni okvirni
vrednosti 165,000.000 SIT. V ta razpis ni-
so vključeni: kruh in sveži pekovski izdelki,
sveža zelenjava in sveže sadje.

3. Kraj dobave: zavodi in oddelki zavo-
dov za prestajanje kazni zapora v Sloveniji:
Dob pri Mirni na Dolenjskem, Ig pri Ljublja-
ni, Celje, Koper, Ljubljana, Novo mesto, Ra-
dovljica, Maribor, Murska Sobota, Rogoza
pri Mariboru in Prevzgojni dom Radeče pri
Zidanem mostu.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: objava javnega raz-
pisa se planira v prvih dneh aprila 2000,
izvajanje javnega naročila po 1. 7. 2000.

5. Morebitne druge informacije: na tel.
061/17-85-256, Božidar Peteh.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-18244
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, tel.
061/29-14-101, faks 061/29-14-814,
e-mail: marinka.grego@slo-zeleznice.si.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: petdeset dvosistemskih
električnih lokomotiv za napetosti vozne-
ga omrežja 3 kV DC in 25 kV 50 Hz AC.

Ocenjena vrednost naročila je
30.000,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: april 2000.
5.

Slovenske železnice, d.d.

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-18001
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 061/309-43-93.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: namera za:
izgradnjo avtoceste Podtabor–Naklo v
dolžini 4,3 km.

Ocenjena vrednost: 4.590,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: od Podtabora do
Naklega, Občina Naklo.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok začetka del: oktober 2000.

Predvideni rok dokončanja del: julij 2002.
Financiranje: bo določeno v programu

dela DARS za leto 2000 in v finančnem
načrtu za leto 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 01-361-02-2/98 Ob-18132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 061/837-20-00, tele-
faks 061/861-091.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukci-
ja in dozidava športnega centra v Ribnici
(gradbena, inštalacijska in obrtniška dela).

Ocenjena vrednost del 280,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ribnica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: investicija

se bo izvajala fazno, predvidoma v treh letih.
Občina Ribnica

Ob-18339
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, 1000 Ljubljana, tel.
12-54-109, faks 12-65-908.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del:

a) obnova dela obstoječega objekta,
šolske kuhinje in nadzidava Osnovne šo-
le Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, Ljublja-
na. Ocenjena vrednost: 250,000.000 SIT;

b) obnova in prezidava dela zgradbe
Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9.
maja 1, 1000 Ljubljana. Ocenjena vred-
nost: 220,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: april 2000.
5. Morebitne druge informacije: informa-

cije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu
naročnika, pri Marku Vebru.

Mestna občina Ljubljana

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

Št. 5-3/27973/1-99 Ob-18204
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 102 z dne 17. 12. 1999, Ob-17205 se
9. in 14. točka pravilno glasita:
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9. Bančna garancija za resnost ponudbe
se pravilno glasi: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.

14. najnižja cena po posameznem ar-
tiklu.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 322 Ob-18019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka telefaksa: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana, tel. 17-01-888, telefaks 17-01-939.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro po-
nudnika brez omejitve.

3. a) Kraj dobave: Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dostaviti: industrijski RTG aparat za
neporušitvene preiskave kovinskih ma-
terialov do debeline 55 mm z opremo
za razvijanje posnetih filmov.

– rentgenska cev kovinsko keramična –
1 kos,

– kontrolna enota – 1 kos,
– povezovalni kablel – 1 kos,
– priključni kabel na omrežje – 1 kos,
– torba za pribor – 1 kos,
– kad za ročno razvijanje filmov – 1 kos,
– sušilec RTG filmov – 1 kos,
– varnostna luč za temnico – 1 kos,
– žepni dozimetri – 2 kosa,
– EN žični penetrametri:

– W6 FE 50 mm – 2 kosa ,
– W10 FE 50 mm – 4 kosi,
– W13 FE 50 mm – 2 kosa,

– drobni inventar (sponke za filme 20
kosov, okvirji za razvijanje filmov
10 × 48 cm trojni 5 kosov, komplet svinče-
nih črk 5 kosov, komplet svinčenih številk 5
kosov, svinčeni meter 3 m 1 kos, plastična
kaseta za svinčene označbe 1 kos).

4. Datum dobave: 30 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
45 dni po podpisu pogodbe.

6. Polni naslov kontaktne osebe: Inštitut
za kovinske materiale in tehnologije, Lepi
pot 11, Ljubljana, Nacionalni center za revi-
talizacijo industrijskih objektov in opreme,
soba 151, doc dr. Jelena Vojvodič Tuma,
tel. 17-01-930, faks 1701 939.

7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 21. 1.
2000 do 12. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut za kovinske materia-
le in tehnologije, tajništvo, Lepi pot 11, Ljub-
ljana, s pripisom “Ne odpiraj - za razpis -
Ponudba za industrijski RTG aparat“. Na za-
prti kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000, ob 12. uri, Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, velika
sejna soba v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% vred-
nosti ponudbe vnovčljiv 15. 2. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila: pla-
čilo po pogojih v ponudbi z virmanskim nalo-
gom po izstavitvi računa (najmanj 2 obroka).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik opreme, če mu bo do-
doeljeno javno naročilo: podpis 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:
reference in izjava o sposobnosti dobave
opreme, ki sta sestavna dela ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvalite-
ta opreme v razmerju s ceno, ustreznost
tehničnih karakteristik, kompletnost ponud-
be, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in
ostali relevantni pogoji ponudbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridružuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od finančnih
sredstev in potreb.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Št. 025-114/1999-3 Ob-18089
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana;
061/178-48-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: na celotnem območ-
ju Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup goriva in dodatne
opreme za vozila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po ob-
močjih, ki so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo lahko oddajali posamično ali v sku-
pinah:

v SIT

Glavni urad 1,382.500
OGU Celje 479.700
OGU Koper 970.900
OGU Kranj 768.700
OGU Ljubljana 1,601.600
OGU Maribor 508.600
OGU Murska Sobota 802.000
OGU Nova Gorica 774.300
OGU Novo mesto 472.300
OGU Ptuj 221.000
OGU Sevnica 407.700
OGU Slovenj Gradec 516.400
OGU Velenje 594.300
Legenda: OGU: Območna geodetska

uprava.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ul. 12, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z nalogom na ŽR
50100-630-10014.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ul. 12, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25, tel. 061/178-49-27.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 10. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ul. 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 5% od ocenjene vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo 100% financira
naročnik.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 1. 2000 do
9. ure.

14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba iz 7. točke te objave.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 10. 12. 1999 pod št. 16811.

Geodetska uprava RS

Ob-18090
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Koseze, Ledarska uli-
ca 23, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Kose-
ze, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.



Stran 54 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 21,352.651 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki: 5,984.910
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 3,965.090
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 241.913
SIT,

4. jajca: 161.000 SIT,
5. olja in izdelki: 311.120 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:

1,512.706 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: 441.830 SIT,
8. sadni sokovi: 770.855 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

610.680 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

131.620 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 3,515.930 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:

3,704.997 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga od 1. 3. 2000 do
31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Koseze, Ledarska ulica 23,
1000 Ljubljana – v tajništvu šole, vsak dan
od 9. do 12. ure, od 7. 1. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 1. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun šole, št.
50104-603-52581, sklic na št. 1200.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Koseze, Le-
darska ulica 23, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šola Koseze, Ledarska ulica 23, 1000
Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 26. 1. 2000 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica
23, 1000 Ljubljana, pri vodji družbene pre-
hrane Mojci Vidmar, tel. 061/57-43-60 in
159-01-81, faks 061/57-65-20.

16., 17.
Osnovna šola Koseze

Št. 092/99/2 Ob-18091
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-2186.

2.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 2 kosa terminalna opre-
ma za optične povezave.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,400.000 SIT.

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

bavni rok je 45 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, pri Mateji Duša,
tel. 061/175-3742, faks 061/175-3740.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 1. 2000 do
14. 1. 2000, med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na faks 061/175-3740
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način
plačila je negotovinski, na račun RTV Slo-
venija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
računa 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (št. razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 1. 2000 do 14. ure,
v vložišču RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za

razpis št. 092/99/2 – terminalna oprema
za optične zveze”. Na kuverti mora biti napi-
san polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 1. 2000 ob 10. uri, v veliki sejni sobi
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.

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 blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis 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:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena blaga, plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnična in funkcionalna ustreznost,
– servisiranje opreme in dobavljivost re-

zervnih delov,
– tehnična dokumentacija,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 061/175-2186,
– za tehnični del pri Bernardu Vrh, faks

061/175-3751.
16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 35200/000 11-1999 Ob-18092
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 izvedbe: Občina Hoče-Slivnica.
(b) Vrsta in način izvedbe: dobava in de-

monstracija delovnega stroja s priključki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
8,000.000 SIT.

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

roku 2 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, Sp.
Hoče, občinska uprava, kontaktna oseba
Herman Jakolič

Ponudniki morajo obvezno predati na-
ročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov iz-
delave razpisne dokumentacije.
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(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 te ob-
jave, 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 demonstracijo delov-
nega stroja s priključki”, na hrbtni strani mo-
ra biti na kuverti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20 dni od dneva te objave, 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 dobavi.

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 blaga, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazi-
la in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te
točke v skladu z zahtevami iz razpisne do-
kumentacije.

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,
servis in rezervni deli, univerzalnost delov-
nega stroja s priključki.

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 katerokoli ponudbo.

16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo
objave.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prva objava tega javnega naročila.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 0048-308/119-99 Ob-18123
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za

notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-5125, faks 061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo kurilnega olja
“ekstra lahko” in plina mešanice “butan-pro-
pan”.

3. (a) Kraj dobave: dobava se bo vršila
na lokacije Ministrstva za notranje zadeve
na območju celotne države, in sicer samo v
rezervoarje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava kurilnega olja “ekstra lahko” in
plina mešanice “butan-propan”, in sicer
v dveh sklopih:

– sklop 1: kurilno olje “ekstra lahko” (EL),
– sklop 2: plin mešanice “butan-propan”

(30:70 in 40:60).
Okvirna letna količina po sklopih:
– sklop 1: 1,877.540 litrov,
– sklop 2: 156.650 litrov.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom

sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo blaga iz
obeh sklopov v celoti (sklopa 1 in 2) ali za
dobavo blaga iz posameznega sklopa (sklop
1 ali 2).

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za oba sklo-
pa v celoti (1 in 2) 140,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– sklop 1: 130,000.000 SIT,
– sklop 2: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 30. 4. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za vzdrževanje in upravlja-
nje zgradb, Cankarjeva ul. 4, 2. nadstropje,
1501 Ljubljana, kontaktna oseba Miran
Robljek, tel. 061/172-4241.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je davč-
ni zavezanec ali ne, davčna številka) in do-
kazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mo-
ra biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-119-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 2. 2000, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% vrednosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o doba-
vi kurilnega olja “ekstra lahko” in plina me-
šanice “butan-propan”, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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 gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
dobavni rok, reference, čas rešitve morebit-
ne reklamacije, finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za dobavni
rok 10 točk, za reference 6 točk, za čas
rešitve morebitne reklamacije 4 točke ter za
finančno stanje ponudnika 4 točke.

15., 16., 17.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-18186
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
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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 oddati
ponudbe do vključno petka, 28. 1. 2000, 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, 1. 2. 2000 ob 13. uri, v prostorih Sred-
nje šole kmetijske mehanizacije Maribor,
Vrbanska 30, Maribor. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila o zastopanju. Upoštevane bodo
le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale pogoje
iz tega razpisa in razpisne dokumentacije.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni pi-
sno v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.
Srednja šola kmetijske mehanizacije

Maribor

Ob-18187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Poljanska 26a, 1000 Ljubljana,
faks 061/300-11-19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo, Poljanska 26a,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup pisarniškega po-
hištva po naslednjih skupinah:

1. splošni pisarniški material (podrob-
nejši opis v sami razpisni dokumentaciji),

2. predpisani obrazci.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 7 mio SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: 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: Uni-
verza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo,
Poljanska 26a, 1000 Ljubljana, tajništvo, so-
ba št. 102, vsak delovnik med 11. in 13. uro.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 7.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije.

7. (a)

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, Poljanska 26a, 1000
Ljubljana, tajništvo, pritličje, soba št. 102.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 2000 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca 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 z
enim izvajalcem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. cene,
2. fiksnost cene,
3. kvaliteta,
4. reference,
5. dobavni rok,
6. razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, tel. 061/300-11-12.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Univerza v Ljubljani

Visoka šola za zdravstvo

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

Razveljavitev
Ob-18355

Javni razpis brez omejitev za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za izgradnjo kopal-
nega bazena dim. 25 × 12,50 m s strojnico
in kompenzacijskim bazenom tj. I. faza v
sklopu gradnje športno rekreacijskega cen-
tra v Zbelovem, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16401, str. 6581, se razveljavi.

Krajevna skupnost Zbelovo

Popravek
Ob-17833

V javnem razpisu brez omejitev za grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela na
adaptaciji paviljonske stavbe Kmetijskega in-
štituta Slovenije, objavljen v Uradnem listu
št. 108 z dne 27. 12. 1999, št.
08-131-2/99, Ob-17698 se: v 8.(a) točki
datum pravilno glasi:

8.(a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: 27. 1. 2000 do 10. ure.

v 9. točki datum pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-

be: 27. 1. 2000 ob 13. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Ljubljana, Hacquetova 17.

v 14. točki datum pravilno glasi:
14. Datum do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 21. 2. 2000.
Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-18124
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: depandansa resta-
vracije Urška, Privoz 11, 1000 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev depandanse restavracije Urška,
Privoz 11, 1000 Ljubljana.

Skupna orientacijska vrednost javnega
naročila je: 17,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
prijavijo za celotno javno naročilo.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 2. 2000, dokončanje del 10. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, Majda Stei-
ner, tel. 061/335-596.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 26. 1.
2000, in sicer od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu
20.000 SIT (v ceno je vključen 19% davek
na dodano vrednost) na žiro račun št.
50101-601-57273 pri APP Ljubljana (PRO
55, d.o.o., Ljubljana).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., Ziherlova 2, Ljub-
ljana, Majda Steiner. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom “Ponud-
ba – ne odpiraj” s predmetom javnega naro-
čila in številko objave v Uradnem listu RS.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 11. uri v prostorih Ministr-
stva za šolstvo in šport, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana, 5. nadstropje.

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 vnovčljivo na prvi
pisni poziv v višini 10% od razpisane vred-
nosti javnega naročila, z veljavnostjo do
30. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je minimalno 60 dni po potrditvi s
strani nadzornega organa (navodila o izvr-
ševanju proračuna Ur. l. RS, št. 13/96 in
spremembe).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo s tehničnimi sred-
stvi in imajo ustrezno kadrovsko strukturo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 1. 2000 do
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 7 točk (45%),
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe ozi-
roma predvidenih podizvajalcev – 4 točke
(20%),

– dosedanje izkušnje in reference ter re-
ference na področju predmeta javnega na-
ročila – 3 točke (15%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki (10%),

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika – 2 točki (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 136/99 Ob-18127
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše, telefaks 062/669-06-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Ruše, k.o.
Smolnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: projek-
tiranje in izgradnja stanovanjskega stol-
piča.

Ocenjena vrednost del je: 120,000.000
SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: na-

ročnik bo sprejel le celovito ponudbo (idej-
na rešitev, GD in izgradnja).

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive v obliki idejne rešitve.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, ponudnik lahko ponudi svo-
jo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del: 14 dni po podpisu pogodbe,
rok končanja del: 30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, Režijski
obrat (ob dvigu predložite dokazilo o vplači-
lu za stroške razpisne dokumentacije).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 1. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun: 51800-630-25552 – Občina Ru-
še – virman ali splošna položnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti ponudbe do 31. 1. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, v vložišče, ponudba mora biti
dostavljena v zapečateni kuverti z oznako
pošiljatelja ter oznako “Ponudba: Projekti-
ranje in izgradnja stanovanjskega stolpiča –
Ne odpiraj”.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: ponudbe se bodo odpirale 31. 1.
2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine Ruše,
Trg vstaje 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del z veljav-
nostjo 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji, po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora
predložiti pogodbe s potencialnimi podizva-
jalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe 90 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– najnižja cena gradnje po kvadratnem
metru koristne površine stanovanja,

– najnižja cena gradnje po kvadratnem
metru bruto koristne površine objekta,

– idejna rešitev in fleksibilnost zasnove
objekta v smislu možnosti prilagajanja sta-
novanjskih enot in etapnosti gradnje ter
umeščenosti objekta v okolje,

– vrsta vgrajenega materiala konstrukci-
je, stavbnega pohištva, notranjih oblog in
opreme,

– plačilni pogoji,
– reference ponudnika v obdobju zad-

njih 5 let,
– druge ponujene ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Ruše, Režijski obrat, Trg vstaje
11, Ruše, kontaktna oseba Vladimir Krajcer
in Lidija Kotnik, tel. 062/669-06-52,
062/669-06-40, faks 062/669-06-54.

17., 18.
Občina Ruše

Št. 353-05-33/99-1850-55 Ob-18179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba mag. B. Škerbi-
nek, udi. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551, so-
ba št. 108/I.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: MČ Tezno Občina
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
napeljave plinovodnega omrežja v MČ
Tezno.

Ocenjena vrednost ca. 12 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 3.
2000, dokončanje 15. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 9. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna
soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 40 točk,
– rok in kvaliteta pri predhodnih delih 30

točk,
– reference pri podobnih delih 30 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 353-05-32/99-1850-55 Ob-18180
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba mag. B. Škerbi-
nek, udi. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551, so-
ba št. 108/I.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: MČ Radvanje Obči-
na Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
napeljave plinovodnega omrežja v MČ
Radvanje.

Ocenjena vrednost ca. 25 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek ma-
rec 2000, dokončanje april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 9. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 40 točk,
– rok in kvaliteta pri predhodnih delih 30

točk,
– reference pri podobnih delih 30 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 353-20-40/99-1850-60 Ob-18181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba A. Juratič, Sloven-
ska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-412, faks
226-551, soba št. 110/I.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: MČ Pobrežje Obči-
na Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije vključno z ureditvijo
cest, hišnih priključkov in gradbena de-
la za izgradnjo plinovoda.

Ocenjena vrednost ca. 85 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 3.
2000, dokončanje 31. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 8.30, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-

ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 40 točk,
– rok in kvaliteta pri predhodnih delih 30

točk,
– reference pri podobnih delih 30 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

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

Ob-18183
Popravek

V javnem razpisu za opravljanje storitev
fizičnega varovanja v TET, d.o.o., naročnika
Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o., objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
27. 12. 1999 Ob-17629, se popravijo na-
slednje točke in pravilno glasijo:

9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 14. 1. 2000 med 10. in 12. uro.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 1. 2000 do 10. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2000 ob 10.30, Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, II. nadstropje (sejna soba).

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-18184
Popravek

V javnem razpisu za izvajanje vzdrževal-
nih del na elektrostrojnih napravah v TET,
d.o.o., naročnika Termoelektrarne Trbov-
lje, d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 108 z dne 17. 12. 1999, Ob-17636, se
popravijo točke in glasijo:

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: doda se orientacijska
vrednost vzdrževalnih del brez DDV –
50,000.000 SIT.
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9. (b): Datum, do kdaj je možno zahteva-
ti razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 2000
vsak delovnik od 10. do 12. ure.

10. (a): Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 27. 1.
2000 do 10. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 1. 2000 v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 27. 1. 2000.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Popravek
Ob-18206

V javnem razpisu za opravljanje storitve
fizičnega varovanja v Termoelektrarni Trbov-
lje, d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 103-108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17629, se 17. točka pravilno glasi:

17. Merila za dodelitev naročila teža, na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN):

a) Ponudbena bruto cena s plačilni-
mi pogoji (minimalni rok plačila je 60
dni) 66

(v razmerju ponujenih cen, če se le-te
ne razlikujejo več kot 10% od najugod-
nejše, nad to vrednostjo pa se upošteva
1% = 1 točka)

b) Boniteta ponudnika (donosnost,
solventnost, likvidnost, certificiranost
poslovanja) 28

(donosnost 6, solventnost 6, likvid-
nost 6, certificiranost poslovanja 10)

c) Reference potrjene s strani dose-
danjih naročnikov 6

– če je v zadnjih treh letih fizično va-
roval podobne poslovne prostore v veli-
kosti do 4.000 m2 2

– če je v zadnjih treh letih fizično va-
roval podobne poslovne prostore v veli-
kosti 4.000 –6.000 m2 4

– če je v zadnjih treh letih fizično va-
roval podobne poslovne prostore v veli-
kosti nad 6.000 m2 6

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Popravek
Ob-18356

V javnem razpisu za čiščenje zdravstvenih
prostorov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 103-108 z dne 27. 12. 1999, Ob-17521,
se 8. in 20. točka pravilno glasita:

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvi-
doma od 1. 3. 2000 do 28. 2. 2002.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999
pod št. Ob-14426.

Uredništvo
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-18002
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektov PGD, PZI,
PZR “Celje–magistrala sever – rekon-

strukcija Mariborske ceste“ ureditev glav-
ne ceste G1 5/328 Celje–Šmarjeta od
km 0+568 do km 1+270, IV. etapa.

Ocenjena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Celje-Šmarjeta.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok izdelave projekta
PGD in PZI rekonstrukcije je dva meseca po
podpisu pogodbe. Rok za izdelavo projekta
PZR je 15 dni po izdelavi projekta PGD, PZI.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 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 28. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 1. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelava projektov PGD, PZI, PZR “Celje
– magistrala sever – rekonstrukcija Mari-
borske ceste“ ureditev glavne ceste G1
5/328 Celje–Šmarjeta od km 0+568 do
km 1+270, IV. etapa“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 360.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Miljan Senčar,
univ. dipl. ekon., inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Maribor, Ulica Talcev
24, tel 062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-18003
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektov PGD, PZI,
PZR “Celje – magistrala sever – rekon-
strukcija Mariborske ceste“ III. etapa,
glavna cesta G1 odsek 5/328 Celje –
Šmarjeta od km 0+000 do km 0+568.

Ocenjena vrednost naročila je
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Celje-Šmarjeta.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok izdelave projekta
PGD in PZI je tri mesece po podpisu po-
godbe. Rok za izdelavo projekta PZR je 15
dni po izdelavi projekta PGD, PZI.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 9. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 2. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelavo projektov PGD, PZI, PZR “Celje
– magistrala sever – rekonstrukcija Mari-
borske ceste“ III. etapa, glavna cesta G1
odsek 5/328 Celje – Šmarjeta od km
0+000 do km 0+568“ Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,050.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Miljan Senčar,
univ. dipl. ekon., inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Maribor, Ulica Talcev
24, tel 062 224 559, faks 062 224 549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-18004
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Blagovica – Šentja-
kob; izdelava projektov PGD, PZI, PZR
za CP Kompolje in CP Blagovica.

Ocenjena vrednost naročila je
23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Blagovica - Šentjakob.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: idejni projekt mora biti
izdelan v roku 3 tednov po podpisu pogod-
be. PGD, PZI in PZR dokumentacijo pa v
roku 2 mesecev po opravljeni reviziji idejne-
ga projekta oziroma najkasneje v 100 dneh
po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 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 28. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 1. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Blagovica – Šentjakob; izdelava pro-
jektov PGD, PZI, PZR za CP Kompolje in
CP Blagovica“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-

nudbe v višini 690.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Stro-
kovne informacije posreduje Florjana Volk,
univ. dipl. inž. grad., tel. 30-94-240, faks
30-94-260.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 530-18/1999-5 Ob-18023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-4815.

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: naročilo obsega izdelavo pre-
vodov iz slovenskega v angleški jezik, iz
angleškega v slovenski jezik in lektorira-
nje za potrebe Projekta posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin. Orientacijska
vrednost naročila je 2,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo prevajalci in lektorji, kot je to
določeno v razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je to določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se ne more pote-
govati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
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tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen s podpisom pogodbe, dokonča-
nje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4927.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predloži-
ti najkasneje do 19. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 13.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe veljav-
na do 19. 4. 2000 v višini 5 odstotkov od
ponudbene vrednosti predmeta naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 10. 12. 1999 pod št. Ob-16883.

Geodetska uprava RS

Št. 530-19/1999-5 Ob-18024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/178-4815.

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: predmet naročila je hitra
dostava pošte (gradiv) po Sloveniji in
tujini za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin. Orientacijska
vrednost naročila je 7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dostava pošte po celem
svetu.

5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
ni rezervirana.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ni po-
trebno.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
takoj po uveljavitvi pogodbe, dela se zaklju-
čijo najkasneje do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4927.

(b) Datum, do kdaj se lahko zahteva razpi-
sna dokumentacija: 18. 1. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo, kjer
je cena posameznega izvoda razpisne do-
kumentacije je 2.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 19. 1. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kjer je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevane: zah-
tevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe z veljavnostjo do 19. 4. 2000 v višini
5 odstotkov od ponudbene vrednosti pred-
meta naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo bo finan-
ciral naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 10. decembra 1999
v Uradnem listu Republike Slovenije števil-
ka 100 pod št. Ob-16884.

Geodetska uprava RS

Št. 530-20/1999-5 Ob-18025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/178-4815.

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: predmet naročila je ko-
piranje računalniških CD (zgoščenk) in
računalniških disket. Orientacijska vred-
nost naročila je 1,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila

omenjene storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni rezervirana.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni
potrebno.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka iz-
vajanja naročila in dokončanja storitve: izva-
janje del se začne takoj po uveljavitvi po-
godbe, dela se bodo zaključila najkasneje
do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana. kontaktna ose-
ba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4927.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 1. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
posameznega izvoda razpisne dokumenta-
cije je 2.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 19. 1. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P03.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 11.45, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevane: bančna
garancija je pogoj za resnost ponudbe z veljav-
nostjo do 19. 4. 2000 v višini 5 odstotkov od
ponudbene vrednosti predmeta naročila.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo bo financiral
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jim bo do-
deljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve o pravnem statusu ponudni-
ka storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 10. decembra 1999
v Uradnem listu Republike Slovenije števil-
ka 100 pod št. Ob-16882.

Geodetska uprava RS

Št. 530-21/1999-5 Ob-18026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/178-4815.

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: predmet naročila so ob-
jave v nacionalnem časopisu v letu
2000 za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja v različnih natančno dolo-
čenih časovnih terminih. Orientacijska
vrednost naročila je 6,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila

omenjene storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni rezervirana.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
ki je odgovorno za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve in
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: delo se začne izvajati

takoj po uveljavitvi pogodbe, delo se bo
zaključilo do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4927.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
izvoda razpisne dokumentacije je 2.000 SIT
- ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do katere je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti najkasneje do 19. 1. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 12.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija je pogoj za resnost po-
nudbe z veljavnostjo do 19. 4. 2000 v višini
5 odstotkov od ponudbene vrednosti pred-
meta naročila.

13. Glavni pogoji financiranja in plačil
in/ali sklic na merodajna določila v drugih
dokumentih: naročilo bo financiral naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora naroči-
lo izvesti samostojno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 10. decembra 1999
v Uradnem listu Republike Slovenije števil-
ka 100 pod št. Ob-16881.

Geodetska uprava RS

Št. 530-24/1999-2 Ob-18096
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-4815.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za potrebe Projekta po-
sodobitve evidentiranja nepremičnin.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izde-
lavo Investicijske dokumentacije v treh

delih: dokumenta identifikacije investicijske-
ga projekta, izdelavo Predinvesticijske za-
snove in izdelavo Investicijskega programa
za potrebe Projekta posodobitve evidentira-
nja nepremičnin. Orientacijska vrednost na-
ročila je 900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni rezervirana.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je to določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se ne more pote-
govati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, ki so opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in do-
končanja storitve: začetek izvajanja del je opre-
deljen s podpisom pogodbe, dokončanje dela
pa je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.:
061-178-4927.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 19. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
Kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 10.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe veljav-
na do 20. 4. 2000 v višini 5 odstotkov od
ponudbene vrednosti predmeta naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

Geodetska uprava RS

Ob-18088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje geodetskih
del za potrebe katastra JP Vodovod Ka-
nalizacija.

(a) Izmera, popis in obdelava vodovod-
nih in kanalizacijskih vodov s pripadajočimi
objekti,

(b) Izmera, popis in obdelava vodovod-
nih in kanalizacijskih priključkov,

(c) Vris izmerjenih podatkov z določeni-
mi atributi v načrte komunalnega katastra
naročnika v merilu 1:500 ali 1:1000 in
1:5000 ter 1:10000,

(d) Priprava podatkov za OGU Ljubljana,
izpostava Ljubljana, vključno s prijavo o no-
vozgrajenem vodu, OGU Ljubljana, izposta-
va Ljubljana,

(e) Obdelava terenskih podatkov na na-
čin in v obliki, ki jo naročnik predpisuje v
tehnični prilogi in s svojimi normativi,

(f) Zakoličbe vodovodnih in kanalskih vo-
dov,

(g) Tehnične in druge izmere za potrebe
razvoja in drugih služb v podjetju,

(h) Priprava terenskih in pisarniških ela-
boratov za arhiviranje, vključno s primopre-
dajnim zapisnikom.

Ocenjena vrednost: 90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: vodovodno in kanaliza-

cijsko omrežje v upravljanju JP Vodovod –
Kanalizacija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedena dela lahko opravljajo
le strokovnjaki: geometri, geodeti, dipl. inž.
geodezije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o katastru komunalnih naprav in ostala
geodetska zakonodaja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in stopnjo stro-
kovne izbrazbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddajamo delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik daje ponud-
nikom navodila in normative za izvajanje del.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: naročnik daje ponudnikom na-
vodila in normative za izvajanje del.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: februar 2000 – de-
cember 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10,
Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 1. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, na žiro račun št. 50100-601-11581, ali
na naši blagajni na sklicno številko objave v
Ur. list RS, na Krekovem trgu 10 (8. do 13.
ure) – ponudnik mora ob dvigu razpisne do-
kumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks in
priimek in ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 2. 2000 do 7.45;
(ponudba mora biti dostavljena osebno ali
po pošti do omenjene ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod–Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 8. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik je dol-
žan izvajalcu poravnati račune v roku 30
dni, šteto od dneva uradno evidentiranega
prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: datum odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
JP Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Ljubljana

Št. 64/1-99-1/1 Ob-18095
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočev-
je, tel. 061/851-260, faks 061/851-697.

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: študija izvedljivosti ogreva-
nja, lokacijska dokumentacija, projektna
dokumentacija PGD in PZR za kotlarno
na biomaso v Kočevju, moči 5+7 MW.

Ocenjena vrednost z DDV znaša
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določbe zakona o graditvi objektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov in veljavni predpisi s
področja storitev.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok izvedbe javnega na-
ročila je 60 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, kon-
taktna oseba Vladimir Bizjak, tel.
061/850-340.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 1. 2000
do 31. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun:
51300-601-10238, pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 2. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – ponudba – izdelava projektne doku-
mentacije za kotlarno na Biomaso Kočevje”).
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 2000 ob 9.30, v prostorih Komunale
Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: po razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 1. 2. 2000
dalje, do izbire izvajalca.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje kontaktna ose-
ba naročnika Vladimir Bizjak.

19., 20.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Št. 350-01-47/99 Ob-18097
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, faks 178-70-01.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: stanovanja, kvaliteta bivanja in
razvoj poselitve. Naloga z naslovom sta-



Stran 64 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

novanja, kvaliteta bivanja in razvoj pose-
litve je ena izmed sinteznih in ciljno usmer-
jenih strokovnih podlag za opredelitev glo-
balnega koncepta in zasnove poselitve v bo-
dočem prostorskem razvoju Slovenije. Nalo-
ga je sestavni del strokovnih podlag za
pripravo novega Prostorskega plana, priča-
kovan rezultat naloge pa je določitev osnov-
nih prostorskih struktur državnega pomena
za usmerjanje razvoja poselitve v prostoru
do leta 2020.

Ocenjena vrednost naročila je:
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 5 mesecev ali datum
pričetka (5. 2. 2000) in dokončanja storitve
(30. 6. 2000).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (III. nadstropje – taj-
ništvo), Ljubljana, Dunajska 47.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 19. 1. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 1. 2000, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje (III. nadstrop-
je – tajništvo), Ljubljana, Dunajska 47.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“Ne odpiraj – ponudba – stanovanja, kvalite-
ta bivanja”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 2000 ob 9.30, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje – sejna soba), Ljubljana, Du-
najska 47.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vred-
nosti 2% vrednosti naročila in bančna garan-
cija za dobro izvedbo posla v višini 5% po-
godbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 20. 1. 2000 (po
javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebina
in obseg dela, metoda dela, reference po-
nudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, ponud-
bena cena, trajanje izvajanja del (vrstni red
meril označuje njihovo pomembnost).

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 125-2/99 Ob-18098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, faks 061/30-05-199 in Center
RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, tel. 061/186-42-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvedba Festivala vzgoje in
izobraževanja v letu 2000.

Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT. Naročnika financirata jav-
no naročilo v višini 57% od ponudbene ce-
ne, vendar največ 16,000.000 SIT. Ostala
sredstva za izvedbo javnega naročila si pri-
dobi ponudnik s prodajo komercialnih stori-
tev, vstopnine, sponzorstva in drugih virov.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: javno naro-
čilo se izvaja v skladu z zakonom o javnih
naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve, ki
izhaja iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbo je možno oblikovati le
za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 31. 1. 2000 do
30. 8. 2000, Festival vzgoje in izobraževa-
nja v letu 2000 mora biti izveden v terminu
od 11. do 14. 4. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana,
soba 303/III, Nataša Malovrh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 1. 2000, vsak de-
lovni dan od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brazplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center RS za poklicno izo-

braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00, v tajništvu, 3. nadstropje.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika, naslov po-
nudnika in oznaka “Ne odpiraj – ponudba –
FVI “2000” in številka objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2000 ob 10. uri v prostorih Centra
RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, sejna soba/III nadstropje.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb,
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vred-
nosti 2% vrednosti naročila z veljavnostjo 45
dni od odpiranja ponudb in bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko nastopa v po-
nudbi s podizvajalci, ki jih mora navesti v
razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis za izvedbo Festivala vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji, se lahko
prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno informacijsko
tehnologijo za opravljanje dejavnosti s po-
dročja javnega razpisa (računalniška in ko-
munikacijska oprema, dostop do omrežja In-
ternet),

– imajo stalno zaposlene strokovne so-
delavce s področja javnega razpis,

– vsaj tri leta opravljajo dejavnost na po-
dročju organizacije izobraževalno-sejemske
dejavnosti.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Elementi za ocenitev Točke Teža elementa

Kvaliteta baze podatkov prijavljenih za sodelovanje na FVI *2000 0–2 2%
Kvaliteta obveščanja sodelujočih na FVI *2000 0–2 2%
Kvaliteta zagotavljanja pogojev za delo teles FVI *2000 0–2 2%
Reference ponudnika in reference podizvajalcev 0–10 10%
Strokovna usposobljenost in osebne reference kadrov 0–5 5%
Kvaliteta dvoran z zahtevano opremo 0–6 6%
Kvaliteta opremljenega razstavnega prostora 0–6 6%
Kvaliteta prostorov za spremljajoče 0–6 6%
Kvaliteta prostora za športne prireditve 0–6 6%
Kvaliteta celostne podobe FVI ‘2000 in marketinga 0–6 6%
Kvaliteta ponujene prehrane za udeležence 0–6 6%
Sodelovanje in ponudba mesta, kjer bo prireditev potekala 0–8 8%
Cena 0–30 30%
Dodatne ugodnosti za naročnika in rok plačila 0–5 5%

18., 19., 20.
Zavod RS za šolstvo

Center RS za poklicno izobraževanje
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Št. 01012-2/95 Ob-18122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318
Loški Potok, tel. 061/867-147, telefaks
061/867-246.

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 rekon-
strukcijo in dozidavo Osnovne šole dr.
A. Debeljaka Loški Potok, ocenjena vred-
nost razpisanih del znaša 9,500.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve o
navedbi imen in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev, so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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: PGD do konca mese-
ca marca 2000, PZR in PZI do konca me-
seca aprila 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški
Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti vsak delovni dan od
12. 1. 2000 do 21. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Loški Potok, št. 51310-630-12024, s pri-
pisom: Razpisna dokumentacija – Osnovna
šola Loški Potok.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 31. 1. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok, tajništvo občine.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 2. 2000 ob 9
uri, na naslovu naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 2% ocenjene vrednosti 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.

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 mora predložiti dokumente v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN): cena izdela-
ve projektne dokumentacije (40%), reference
ponudnika s področja, ki je predmet razpisa
(30%), rok izdelave projektne dokumentacije
(20%), dosedanje izvajanje pogodbenih obvez-
nosti ponudnika do naročnika (10%).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok,
pri Vinku Košmerl, tel. 061/867-147, vsak
delovni dan med 7. in 10. uro.

19., 20.
Občina Loški Potok

Št. 414-04-1/99 Ob-18188
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b,
9262 Rogašovci, faks 069/55-71-607.

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 dnevnih pre-
vozov osnovnošolskih otrok iz Občine
Rogašovci v letu 2000 za Osnovno šolo
Sv. Jurij s podružnicama Pertoča in
Serdica, orientacijska vrednost znaša
10,000.000 SIT za naslednje relacije:

1. Podružnica Pertoča
relacija: Ropoča AP–Pertoča AP–Per-

toča šola (privoz); Pertoča šola–Pertoča
AP–Ropoča AP–Pertoča; šola–Ropoča ka-
pela–Večeslavci Baraš (razvoz);

2. Podružnica Serdica
relacija: Ocinje–Sotina–Serdica (pri-

voz in razvoz);
3. OŠ Sv. Jurij
relacija: Ropoča kapela–Večeslavci–

Ropoča AP–Pertoča; AP–Večeslavci AP–
Sv. Jurij šola (privoz); Kramarovci–Ocinje–
Sotina–Serdica–Sv. Jurij šola (privoz); Sv.
Jurij šola–Pertoča AP–Večeslavci Baraš–
Ropoča kapela (razvoz); Sv. Jurij šola–Ser-
dica–Ocinje–Sotina (razvoz); Sv. Jurij šola–
Kramarovci (razvoz).

4. Kraj izvedbe: Občina Rogašovci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoz lahko opravlja vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v rza-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti po
relacijah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za dobo 3 let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogašovci, Občinska uprava, Sv. Jurij
15A, 9262 Rogašovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 7. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Rogašovci, Občinska
uprava, Sv. Jurij 15A, 9262 Rogašovci, z oz-
nako “Ponudba – ne odpiraj – šolski prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 2. 2000 ob 13. uri v pisarni župana Občine
Rogašovci, Sv. Jurij 15A, 9262 Rogašovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva
na prvi poziv v višini 5% razpisne vrednosti.

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: pogodba – v primeru,
da se predloži ponudba s strani več izvajal-
cev skupaj, je potrebno jasno opredeliti kdo
je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe
in kdo so njegovi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 2. 2000
od 13. ure naprej.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena: 70%,
– kakovost, usposobljenost, standard

storitev: 25%,
– način povečanja cene: 5%.
18. Druge informacije o naročilu: avto-

bus mora učence pripeljati pred podružnič-
no šolo Pertoča najpozneje ob 7.45, pred
podružnično šolo Serdica najpozneje ob
7.15 za učence dopoldanske, za učence
popoldanske izmene ob 12.30, pred OŠ
Sv. Jurij pa najpozneje ob 7.05.

Odvoz avtobusa je vezan na dokončanje
pouka. Za učence podružnične šole Perto-
ča ob 12. uri, za učence prve izmene po-
družnične šole Serdica ob 12.30, za učen-
ce druge izmene ob 17.30, za učence OŠ
Sv. Jurij, v obe smeri ob 13.30.

Odvoz učencev razredne stopnje OŠ Sv.
Jurij (popoldanska izmena) ob 17.30.

19., 20.
Občina Rogašovci

Št. 731-1/99-23-223 Ob-18222
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana telefaks 061/125-98-23.
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2. Način izbire: javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je ”izbor izvajalcev programa klub za
iskanje zaposlitve“, ki je namenjen brez-
poselnim osebam za pridobivanje veščin
iskanja zaposlitve. Storitev, ki jo mora izva-
jalec opraviti je 12 dnevni izobraževalni pro-
gram in pomoč pri iskanju zaposlitve vse tri
mesece vključitve v program, za kar mora
imeti izvajalec vso potrebno opremo.

Ocenjena vrednost za celoletno izvedbo
pri posameznem izvajalcu je 8,300.000 SIT,
razen pri tistih izvajalcih, ki bodo izvajali pro-
gram krajši čas (Ribnica-Kočevje, Sloven-
ske Konjice, Trbovlje). Pri teh je ocenjena
vrednost naročila 4,150.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila po območ-
nih službah Zavoda RS za zaposlovanje je:

– OS Ljubljana 29,050.000 SIT (4 izva-
jalci),

– OS Maribor 20,750.000 SIT (3 izva-
jalci).

Vse ostale OS: Celje, Kranj, Koper, No-
vo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota,
Ptuj, Sevnica, Velenje po 8.300.000 SIT
(en izvajalec). Orientacijska vrednost za OS
Trbovlje je 4,150.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: vse območne službe
Zavoda RS za zaposlovanje po en klub, ra-
zen Maribora in Ljubljane. Za območno služ-
bo Ljubljana se izbere 4 izvajalce, od kate-
rih je eden na področju Kočevje-Ribnica, za
Maribor pa tudi tri izvajalce, od katerih bo
eden na področju Slovenskih Konjic.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: izbor se opravi za

obdobje do konca leta 2002, z izbranimi
izvajalci se sklenejo letne pogodbe. Pro-
gram bo neprekinjeno potekal pri vseh iz-
branih izvajalcih, razen za področje Sloven-
skih Konjic, Zasavja, Ribnice-Kočevja, kjer
bo program potekal manj časa (predvidoma
6 mesecev – glede na potrebe).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je dostopna v vložiščih
Območnih služb Zavoda RS za zaposlova-
nje ali v vložišču Centralne službe ZRSZ,
Glinška ulica 12, Ljubljana vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(b) Razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati do 27. 1. 2000 do 12. ure.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti najkasneje do 28. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinš-
ka ulica 12, 1000 Ljubljana, v vložišče (klet,
soba 4). Po pošti oddane ponudbe bodo
veljavne, če bodo prispele na naveden na-
slov do navedenega roka.

11. Datum odpiranja ponudb: javno od-
piranje ponudb bo 31. 1. 2000 ob 9. uri v
sejni sobi (klet) Zavoda Republike Sloveni-
je za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

12. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti v sklo-
pu ponudbe bančno garancijo v višini 2%
od letne vrednosti dela naročila za katerega

kandidirajo. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do 15. marca 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja: na-
ročnik bo zagotovil plačilo v skladu s prora-
čunom RS, navodili o izvrševanju proračuna
RS in pravilnikom o postopkih za plačilo iz
proračuna.

Znesek in način plačila za razpisno doku-
mentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti pooblastilo interesenta in
dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepovratnih
sredstev na žiro račun št. 50106-603-44712,
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija – Klub za
iskanje zaposlitve”. Na pooblastilu morajo biti
napisani podatki: naziv in naslov prevzemnika,
faks in odgovorna oseba.

Na razpis se lahko prijavijo vse organiza-
cije, ki so registrirane za izvajanje izobraže-
valne dejavnosti, ter izpolnjujejo kadrovske,
prostorske in tehnične pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 31. 1.
2000 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen (ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 731-1/99-24-223 Ob-18242
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljublja-
na, 061/125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve, opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

(a) Izvedba storitev obsega naslednje na-
loge:

3.1. Vzpostavitev in vzdrževanje in-
formacijske mreže med šolami, uradi za
delo in delodajalci za potrebe poklicne
orientacije mladine in odraslih.

3.2. Organiziranje različnih oblik po-
vezovanja med šolami, uradi za delo, in-
stitucijami in delodajalci ter pri njih zapo-
slenimi strokovnjaki za posamezna po-
klicna področja za mladino in odrasle s
ciljem boljšega seznanjanja s poklici (obi-
ski podjetij, predstavitve poklicev s stro-
kovnjaki različnih poklicnih področij).

(b) Orientacijska vrednost naročila je
skupaj 20,000.000 SIT in sicer:

SIT

OS Ljubljana  6,000.000
OS Maribor  3,100.000
OS Celje  2,000.000
OS Kranj  1,900.000
OS Koper  1,100.000
OS Velenje  1,100.000
OS Murska Sobota  1,000.000
OS Novo mesto  1,000.000
OS Nova Gorica 900.000
OS Sevnica 700.000
OS Ptuj 600.000
OS Trbovlje 600.000
Skupaj  20,000.000

4. Kraj izvedbe: vse območne službe
ZRSZ.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden čas izvedbe
naročila: do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
na sedežu Območnih služb:

OS Celje, Ljubljanska 14, 3000 Celje,
OS Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper,
OS Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000

Kranj,
OS Ljubljana, Parmova ulica 32, 1000

Ljubljana,
OS Maribor, Gregorčičeva ulica 37,

2000 Maribor,
OS Murska Sobota, Ulica Arhitekta No-

vaka 3, 9000 Murska Sobota,
OS Nova Gorica, Ulica tolminskih pun-

tarjev 4, 5000 Nova Gorica,
OS Novo mesto, Trdinova ulica 10,

8000 Novo mesto,
OS Sevnica, Trg svobode 32, 8290 Sev-

nica,
OS Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320

Velenje,
OS Trbovlje, Sallaumines 2, 1420 Tr-

bovlje,
OS Ptuj, Osojnikova cesta 1, 2250 Ptuj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa,
v delovnih dnevih zavoda, do 27. 1. 2000 v
času od 8. do 12. ure.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije je 28. 1. 2000 do
10. ure v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj,
ponudba za javni razpis spoznavanje pok-
licev”; na zadnji strani morajo biti navedeni
podatki pošiljatelja ponudbe.

(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, v vložišče (klet, soba 4).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2000 ob 12. uri v sejni sobi (klet)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajnost veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki, ki predložijo ponudbo
za naročilo v vrednosti, ki presega
5,000.000 SIT so dolžni predložiti bančno
garancijo v višini 2% vrednosti dela naroči-
la. Bančna garancija mora veljati do 15. 3.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik storitev bo zagotovil plači-
lo v skladu s proračunom RS, navodili o
izvrševanju proračuna in pravilnikom o po-
stopkih za plačilo iz proračuna.

14. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo inte-
resenta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – Spoznavanje poklicev”. Na
pooblastilu morajo biti napisani podatki: na-
ziv prevzemnika, faks in odgovorna oseba.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti: glavni pogoji, ki jih mo-
rajo izpolnjevati ponudniki so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe.

16. Merila za dodelitev naročila:
– dejavnost izvajalca,
– kadrovska zasedba,
– cena.
Merila za izbor so navedena v razpisni

dokumentaciji.
17. Datum po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 31. 1.
2000 po 12. uri.

18. Dodatne informacije: skupni sesta-
nek vseh zainteresiranih ponudnikov bo dne
18. 1. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Območna služba Ljubljana, Parmova
32, Ljubljana (VI. nadstropje).

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 731-1/99-25-223 Ob-18243
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061-125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za oddajo storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve: priprava in spremlja-
nje projektov na področju skladov dela.

Opis naročila:
Naročilo se nanaša na izvedbo aktivnosti

na področju skladov dela s posebnim poudar-
kom na dokončanju projekta skladov dela do
30. 6. 2000, svetovanju, organizaciji, promo-
ciji in podpori skladom dela ter finančnemu in
analitičnemu spremljanju skladov dela.

Ocenjena vrednost naročila: orientacij-
ska vrednost naročila je 35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: izvajanje storitev pripra-
ve in spremljanja projektov skladov dela se
izvaja na področju celotne Slovenije.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije svetovalcev za izvedbo storitev ter
priložiti dokazila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev.

A. Dokončanje projekta skladov dela, ki
mora biti zaključen do 30. 6. 2000, – orien-
tacijska vrednost 10,000.000 SIT.

B. Svetovanje, organizacija, promocija
in podpora skladom dela, – orientacijska
vrednost 15,000.000 SIT.

C. Finančno in analitično spremljanje
skladov dela, – orientacijska vrednost
10,000.000 SIT.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
posamezni del storitev, oziroma za A in B,
oziroma za A in C. Naročili pod točko B in C
bosta oddani različnim izvajalcem.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante ponudbe.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek dela takoj po

izboru, dokončanje za del storitev pod A do
30. 6. 2000, za B in C pa do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
zavoda od 9. do 12. ure do zadnjega dneva
oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo inte-
resenta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – Skladi dela”. Na pooblastilu
morajo biti napisani podatki: naziv in naslov
prevzemnika, faks in odgovorna oseba.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 28. 1. 2000
do 12. ure.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pris-
pele po pošti ali bodo vročene osebno do
navedene ure in dne v vložišče zavoda (v
kleti, soba št. 4).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 13. uri v sejni sobi v kleti
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki v po-
nudbi dostaviti bančno garancijo v višini 10%
od razpisane orientacijske vrednosti delov
storitev za katere poda ponudbo. Veljavnost
bančne garancije mora biti do 15. 3. 2000

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu s proračunom
Republike Slovenije, navodili o izvrševanju
proračuna RS in pravilnikom o postopkih za
plačilo iz proračuna.

Sredstva za izvedbo storitev bo zavod
zagotavljal in izplačeval v okviru finančnih
možnosti posameznega proračunskega ob-
dobja.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v primeru, da da po-
nudbo skupina ponudnikov, ponudniki do-
ločijo nosilca posla, ki prevzame in odgo-
varja za izvedbo posla v celoti.

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 je lahko pravna oseba ki ima regi-
strirano dejavnost, ki se nanaša na predmet
naročila oziroma samostojni podjetnik – po-
sameznik.

Zahteve za priznavanje sposobnosti so
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– organizacijski, kadrovski in tehnični
pogoji,

– teritorialna pokritost,
– razpoložljivost,
– reference za izvajanje navedenih del,
– cena svetovalne ure.
Teža in način uporabe meril so oprede-

ljeni v razpisni dokumentaciji. Končni kriterij
za izbiro najugodnejšega ponudnika je se-
števek točk. Najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko pisno zahtevajo informacije
na naslov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana do
najkasneje 20. 1. 2000.

19. 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-18232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.

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: šamotersko gradbena
vzdrževalna dela na termoenergetskem
objektu.

Ocenjena vrednost: 145,000.000
SIT/leto.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo zidarji šamoterji, izolaterji,
pleskarji in slikopleskarji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, predpisi o varstvu pri delu ter
pravilnik o varstvu pri delu TE-TOL, zakon o
varnosti in zdravju (Ur. l. RS, št. 54/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije ose-
bja, odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

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: izvajanje storitve se
začne takoj po podpisu pogodbe, predvi-
doma 1. 3. 2000 in dokončanje storitve
1. 3. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška
19, Ljubljana, komercialno nabavni sektor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 7. 1. 2000 do 21. 1.
2000, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.570 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na ŽR TE-TOL 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 7. 2.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Termoe-
lektrarne Toplarne Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik bo moral v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti javnega naročila, ki mora biti veljav-
na najmanj še 75 dni po odpiranju ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: izbrani izvajalec
bo dela obračunaval mesečno. Plačilni rok
posameznega računa je 45 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture), z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija dejavnosti, odločbo o opravlja-
nju dejavnosti. Ponudnik ne sme biti plačil-
no nezmožen, v stečaju, likvidaciji, njegovo
poslovanje ne sme biti predmet obravnave
pred sodiščem ali sodne preiskave.
Vodstveni delavci v preteklih treh letih od
objave razpisa ne smejo biti obsojeni kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb, 9. 2. 2000 dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponu-
jena cena do 35 točk, reference ponudnika
na termoenergetskih objektih do 20 točk,
reference lastnih kadrov izvajalca do 30
točk, odzivni čas za odpravo havarij do 20
točk, odzivni čas za dobavo potrebnega ma-
teriala do 5 točk, finančna moč družbe do
15 točk, certifikat kakovosti do 10 točk.

Način uporabe meril je določen v razpi-
sni dokumentaciji.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 30. 7. 1999.
20.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 3921/99 Ob-18322
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Javno podjetje, Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
faks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-

storov Javnega podjetja Elektro Ljublja-
na d.d.

Ocenjena vrednost naročila znaša
80,000.000 SIT za obdobje 3 let.

4. Kraj izvedbe: področje javnega pod-
jetja Elektro Ljubljana, d.d.

5. a) Navedba o tem,ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 60/98).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:

Ponudnik mora podati izjavo:
– da ima v rednem delovnem razmerju

10 ali več delavcev, ki so usposobljeni za
izvajanje storitev čiščenja poslovnih pro-
storov, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji,

– da ima v rednem delovnem razmerju
delavce z izpitom varstva pri delu ali s po-
sebno pogodbo zagotovljeno usposablja-
nje in preverjanje znanja s področja varstva
pri delu,

– da ima na lokacijah uprave in poslov-
nih enot naročnika zagotovljen nadzor nad
izvajanjem razpisanih storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: upoštevali bomo samo celo-
vite ponudbe, ki se bodo nanašale na vse, v
razpisni dokumentaciji opredeljene sklope
poslovnih prostorov in bodo ustrezale vsem
razpisanim pogojem.

Ev. delnih ponudb za posamezne sklope
poslovnih prostorov ne bomo upoštevali!

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na na-
čin kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: ponudnik bo opravljal
storitev čiščenja za dobo 3 let od 1. 3. 2000
dalje.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št, 16/VI na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 17. 1. 2000 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 50102-601-90004. sklic na
številko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 9. 2. 2000 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 2000 ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56
/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

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:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od objave v Uradnem listu
RS, oziroma samostojni podjetniki, priglasi-
tveni list DURS, ki ni starejši od 30 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Urad-
nem listu RS;

– izjava o podpisu pogodbe o prevzemu
delavk na delo,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za leto
1998, ne starejše od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
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– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– potrjen predlog pogodbe o prevzemu

delavk na delo,
– potrjen predlog pogodbe o izvajanju

čiščenja poslovnih prostorov,
– potrjene reference o opravljanju stori-

tev čiščenja poslovnih prostorov pri min.
enem naročniku z min. skupno površino pro-
storov 5000 m2.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena vrednost (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– fiksnost ponudbene cene (5%),
– reference ponudnika (20%).
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 28. 1. 2000.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v UL RS, št. 90 dne
5. 11. 1999 pod št. Ob-14337.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Ob-18315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, tel.
189-73-00, faks 189-73-47.

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: prevoz naftnih deriva-
tov v vrednosti 35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: iz skladišča Ortnek v
skladišče Lendava.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 4. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII
– tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 1. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, kate-
rega vplačajo interesenti virmansko na ra-
čun št. 50101-603-402300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 31. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – prevoz
ND – ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunaj-
ska 106 – I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javne-
ga razpisa do 11. 2. 2000.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 11. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Franjo Lesjak, Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, tel. 061/189-73-16.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve
Ljubljana

Št. 352-00-14/98 Ob-18335
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, faks 17-87-010.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: ureditveni na-
črt za območje naravnega rezervata
Škocjanski zatok (Koper). Ureditveni na-
črt za območje naravnega rezervata bo po-
drobneje določil prostorsko uskladitev med
poselitvenim območjem mesta Koper, nje-
govo prometno infrastrukturo ter območjem
naravnega rezervata Škocjanski zatok, kot
tudi prostorske pogoje za ohranjanje in raz-
vijanje naravnih vrednot območja (pri sana-
ciji in renaturaciji zatoka, vzpostavitvi nado-
mestnega biotopa za zagotavljanje in ohra-
njanje ustreznih življenjskih pogojev ogro-
ženim živalskim in rastlinskim vrstam).

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.

5. (a) Ponudnik mora navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitve, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

(b), (c)
6., 7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 9 mesecev, datum pri-
četka je 10. 3. 2000, datum dokončanja
storitve je 22. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47 (Slavko Mezek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000, do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 2. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, (taj-
ništvo), Ljubljana, Dunajska 47. Ponudba mo-
ra biti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naslov naročnika in oznaka “ne odpiraj – po-
nudba – “Ureditveni načrt za območje narav-
nega rezervata Škocjanski zatok (Koper)“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000, ob 9.30, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje, (1.nadstropje – sejna soba), Ljubljana,
Dunajska 47.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 9. 2. 2000
(po javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrob-
nejša vsebina in obseg dela (35%), referen-
ce ponudnika (35%), ponudbena cena
(20%), trajanje izvajanja del (10%), (vrstni
red meril označuje njihovo pomembnost,
teža je izražena v%).

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor RS

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 363-3/99  Ob-18224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Jesenkova 3, 1000 Ljublja-
na, številka telefaksa 132-4109.

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: priprava osnutkov od-
ločb v zvezi z reševanjem pritožb v davč-
nem postopku na področju davka od
premoženja, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in prisilne izterjave
sodnih taks in odmere komunalnih taks
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(1000 pritožbenih zadev) v vrednosti
12,000.000 SIT. Orientacijska cena ene-
ga osnutka odločbe je do 12.000 SIT.

(a) Sklop 1
Priprava osnutkov odločb v zvezi z reše-

vanjem pritožb v davčnem postopku na po-
dročju davka od premoženja (200 pritožbe-
nih zadev),

(b) Sklop 2
Priprava osnutkov odločb v zvezi z re-

ševanjem pritožb v davčnem postopku na
področju prisilne izterjave sodnih taks in
odmere komunalnih taks (200 pritožbenih
zadev),

(c) Sklop 3
Priprava osnutkov odločb v zvezi z reše-

vanjem pritožb v davčnem postopku na po-
dročju nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1996 in 1997 (200 pritož-
benih zadev),

(d) Sklop 4
Priprava osnutkov odločb v zvezi z re-

ševanjem pritožb v davčnem postopku na
področju nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča za leto 1998 (200 pritožbenih
zadev),

(e) Sklop 5
Priprava osnutkov odločb v zvezi z reševa-

njem pritožb v davčnem postopku na področ-
ju nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča za leto 1999 (200 pritožbenih zadev),

Ponudniki se lahko potegujejo za posa-
mezen sklop ali za več sklopov.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo lahko izvede samo diplomiran
pravnik z opravljenim pravniškim državnim
izpitom, vpisan v imenik odvetnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o davčnem postopku,
– zakon o splošnem upravnem po-

stopku,
– zakon o davkih občanov,
– drugi predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: odvet-
niška družba mora v ponudbi navesti imena
odvetnika-ov, ki bodo opravili storitev.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja storitev ali čas trajanja naročila:
pričetek storitve takoj po sklenitvi pogodbe,
datum dokončanja je 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana- Služba
za kadrovske in materialne vire, pritličje, so-
ba P4, Jakše Karin .

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno pone-
deljka 17. 1. 2000, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure. Dodatna pojasnila se lahko zah-
tevajo le pisno na osnovi pisnega zahtevka
ponudnika in se posredujejo vsem ponudni-
kom. Dodatna pojasnila lahko ponudniki
zahtevajo najkasneje do vključno ponedelj-
ka 24. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številko bančnega računa,

kam je potrebno znesek nakazati): razpisno
dokumentacijo ponudnik prejme brez plači-
la.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka, 1. 2 .2000
do 9. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava Repub-
like Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
1000 Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
1000 Ljubljana, (Služba za kadrovske in ma-
terialne vire, Karin Jakše).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 1. 2. 2000 ob 10. uri, Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Jesenkova 3, Ljubljana(IV. nadstropje, sej-
na soba).

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok najmanj 30 dni od
datuma računa za opravljeno storitev. Zava-
rovanje za resnost ponudbe z veljavno banč-
no garancijo v višini 3% od pogodbene vred-
nosti.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno – poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

(a) originalno potrdilo odvetniške zborni-
ce o vpisu v imenik odvetnikov (izpis ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

(b) originalno dokazilo o vpisu v sodni
register (izpis ni starejšega datuma od datu-
ma objave javnega razpisa),

(c) originalne bonitetne obrazce (BON
1, BON 2, oziroma BON 3, ki niso starejše-
ga datuma od datuma objave javnega razpi-
sa oziroma overovljeno fotokopijo napovedi
za odmero davka iz dejavnosti za leto 1998),

(d) originalno potrdilo davčnega organa,
da ima ponudnik poravnane vse davke in
prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ki ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

(e) izjavo ponudnika, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije,

(f) podpisan in parafiran ponudbeni pre-
dračun,

(g) podpisan in parafiran vzorec pogod-
be (parafira se vsaka stran pogodbe),

(h) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (parafiran vzorec iz
razpisne dokumentacije),

(i) izpolnjen obrazec Ponudbe za javni
razpis z izjavo ponudnika.

12. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 2. 2000.

13. Merila za dodelitev naročila: (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

(a) konkurenčnost cen,
(b) obseg prevzetih del (število sklopov),
(c) delovne izkušnje.
Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na

osnovi točkovanja postavljenih meril. Najce-
nejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki
po vrednotenju meril skupaj doseže najvišji
rezultat. Število točk po posameznih merilih

(teža meril) je navedeno v navodilu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije lahko ponudni-
ki zahtevajo samo pisno na faks
061/1324-109 do vključno ponedeljka
24. 1. 2000.

15. Datum predhodne objave o naroči-
lu, če je bila objavljena: namera ni bila ob-
javljena.

16. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Ministrstvo za finance RS
Davčna uprava RS

Ob-18173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Lenart, Nikova 9,
2230 Lenart, tel. in faks 062/727-120.

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 idejne zasno-
ve dograditve mrliške vežice (risbe v pra-
vokotni in izometrični projekciji in izde-
lano maketo v ustreznem merilu), nato
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZR, PZI), z izdelanim stroškovnikom po
projektih in oceno stroškov za izvedbo.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek takoj po pod-
pisu pogodbe z roki, ki jih bo vsebovala
pogodba.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Lenart, Nikova 9, kontaktna
oseba Jože Zemljič, tajnik KS.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je potrebno dvigniti do 15. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija, mi-
nimalne zahtevke pri idejni rešitvi in načrto-
vanju dograditve mrliške veže za KS Lenart,
lahko dvignete brez plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KS Lenart, Nikova 9, 2230
Lenart.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 2. 2000 ob 18.
uri v sejni dvorani KS.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
izdelave dokumentacije (40%), reference
ponudnika s področja, ki je predmet razpisa
(30%), rok izdelave projektne dokumentaci-
je (30%).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago pri KS Le-
nart, Zemljič Jože, tajnik, tel. 062/727-120
ali 041/762-174, vsak delovni dan med 7.
in 15. uro.

19., 20.
Krajevna skupnost Lenart
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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

Ob-18067
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 50.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, kvaliteta, cena, referen-
ce in pogoji za izpolnitev obveznosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

1. sklop: KITC, d.o.o., Ljubljana, Res-
ljeva 7,

2. sklop: KITC, d.o.o., Ljubljana, Res-
ljeva 7,

3. sklop: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Ljubljana, Dunajska 121.

6. (a) Kraj dobave: 13 lokacij podružni-
ce Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

1. sklop: kuverte, računski trakovi,
copy papir, samolepilni bloki,

2. sklop: faks role, registratorji, ma-
pe, čistilni seti za računalnike, arhivske škat-
le, škatle za diskete, vrečke natron,

3. sklop: sponke, lepila, etikete, zvez-
ki, spenjači, ravnila, luknjači, svinčniki, fo-
mastri, špirale.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,782.981,35 SIT,
2. sklop: 3,719.813,76 SIT,
3. sklop: 2,089.653,38 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 9,549.549 SIT, 4,404.363

SIT,
2. sklop: 5,336.137 SIT, 1,394.832

SIT,
3. sklop: 3,940.623 SIT, 1,888.268

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94 z dne
19. 11. 1999, Ob-15073.

Agencija RS za plačilni promet

Ob-18126
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 7. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– status ponudnika (registracija ponud-
nika, dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti),

– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo, nekaznovanost vodilnih de-
lavcev,

– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– predložitev parafiranega vzorca pogod-

be,
– predložene garancije,
– podpisane izjave,
– druge zahteve, navedene v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Rudolf T.P.P.A., Domžale,
– MK Birooprema, d.d., Ljubljana,
– DZS, d.d., Ljubljana,
– Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljublja-

na,
– Tiskarstvo Tadej Trelc, s.p., Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-

nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material, ma-
terial za računalnik in tiskanje obraz-
cev.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: izbrani
ponudniki bodo v predmetnem delu postop-
ka pozvani, naj dostavijo cenike, naročnik bo
nato po merilu najnižje cene in kvalitete bla-
ga izbral najugodnejšega dobavitelja(e).

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-14438.

13.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 64/99 Ob-18137
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 20. 12. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje, na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– osebna varovalna sredstva in oprema:
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– reference 5 točk;

– delovna oblačila TIP SNAGA in unifor-
me varnostnikov:

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– reference 10 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– osebna varovalna sredstva in oprema:
KOTO, d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana,

– delovna oblačila TIP SNAGA in unifor-
me varnostnikov: KOTO, d.d., Miklošičeva
5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

1. osebna varovalna sredstva in oprema – splošno:

parov oziroma kom.

čevlji delovni visoki BJK 150
čevlji delovni nizki 250
kombinezon del. MONTER tkanina mešanica moder 150
obleka del. FARMER tkanina mešanica modra 100
plašč – halja – delovna tkanina mešanica modra 90
kapa delovna mešanica modra 60
majica kratki rokavi – rumene 150 gramske 510
škornji gumi podloženi – filc 150
dežna obleka PVC 60
dežni plašč PVC 100
telovnik cerada podložen z naravnim krznom 35
kapa zimska GAGARIN 30
rokavice zaščitne goveje 5 prstne ojačana dlan 1500
rokavice zaščitne – PVC 5 prstne 1500
rokavice zimske 3 prstne (cerada) 150

2. delovna oblačila TIP SNAGA in uniforme varnostnikov

parov oziroma kom.
farmar obleka bluza ANGLEŠKA TIP SNAGA 320
vetrovka TIP SNAGA 140
kapa TIP SNAGA 180
obleka (bluza in 2 hlače) uniforma varnostnikov 8
bunda uniforma varnostnikov 8
kapa uniforma varnostnikov 8
srajca kratek rokav uniforma varnostnikov 16
srajca dolg rokav uniforma varnostnikov 16
kravata uniforma varnostnikov 16
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7. Pogodbena vrednost:
– osebna varovalna sredstva in oprema

– splošno: 6,200.733 SIT,
– delovna oblačila TIP SNAGA in unifor-

me varnostnikov: 3,793.244 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1.osebna varovalna sredstva in opre-
ma – splošno: 7,961.040,50 SIT,
6,200.733 SIT,

2. delovna oblačila TIP SNAGA in uni-
forme varnostnikov: 5,032.267,24 SIT,
3,793.244 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-18138
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-

štitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje splošnih in poseb-
nih pogojev ter doseženo minimalno število
točk pri merilih (navedenih v razpisni doku-
mentaciji).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Lancom, Tržaška 63, Maribor,
– Skupina Atlantis, Parmova ulica 51,

Ljubljana,
– Gambit Trade, Savska cesta 3a, Ljub-

ljana,
– Intertrade ITS, Kolodvorska ulica 9,

Ljubljana,
– Marand, Cesta v Mestni log 55, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,

Ljubljana, FCO razloženo in montirano.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 81-82 z dne 8. 11.
1999, Ob-12911.

13.
Onkološki inštitut

Št. 116/99 Ob-18139
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, 2311
Hoče.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta izdelkov, doseda-
nje izkušnje, reference na področju javnega
razpisa, lastna proizvodnja, posebne ugod-
nosti, ki jih ponuja ponudnik, plačilni rok,
celovitost opisa in skladnost vsebine po-
nudbe z zahtevami naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: glej št. 7.

6. (a) Kraj dobave:
– Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šol-

ska ul. 10, Hoče,
– Podružnica Reka/Pohorje, Hočko Po-

horje 1, Hoče,
– Vzgojno varstvena enota Hoče, Šolska

ul. 10, Hoče in
– Vzgojno varstvena enota Rogoza, Ro-

goška c. 53, Rogoza.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po skupinah od a) do m):

a) mleko in mlečni izdelki,
b) meso in mesni izdelki,
c) ribe in konzervirane ribe,
d) jajca,
e) olja in izdelki,
f) sveža zelenjava in sadje,
g) jabolka,
h) krompir,
i) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
j) sadni sokovi,
k) žita, mlevski izdelki in testenine,
l) kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi,
m) ostalo prehrambeno blago.
Izbrani ponudniki po skupinah:
a) mleko in mlečni izdelki:
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, 2000 Maribor,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana,
– Mlekarne Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče;
b) meso in mesni izdelki:
– Fingušt Ivan, s.p., Mesarija in predela-

va mesa, Hotinjska c. 19, 2312 Hotinja vas,
– Košak TMI, d.d., Oreško nabrežje 1,

2000 Maribor;
c) ribe in konzervirane ribe:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška

c. 39, 2000 Maribor,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, 2000 Maribor;
d) jajca:
– Gramis, d.d., Noršinska 3, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, Maribor;
e) olja in izdelki:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška

c. 39, 2000 Maribor,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana;
f) sveža zelenjava in sadje:
– Gramis, d.d., Noršinska 3, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, 2000

Maribor;
g) jabolka:
– Gramis, d.d., Noršinska 3, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, 2000

Maribor;
h) krompir:
– Gramis, d.d., Noršinska 3, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, Mari-

bor;
i) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška

c. 39, 2000 Maribor,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000

Ljubljana;

j) sadni sokovi:
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., PE Pre-

sad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška

c. 39, 2000 Maribor;
k) žita, mlevski izdelki in testenine:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška

c. 39, 2000 Maribor,
– Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-

ljana,
– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbe-

lovo 33a, 3215 Loče;
l) kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi:
– Pekarna Hlebček, Vojko Šenveter,

s.p., Ptujska c. 73, 2331 Pragersko,
– Kruh-pecivo, Ul. Jožice Flander 2,

2000 Maribor,
– Donats, d.o.o., Bohovska c. 21, 2311

Hoče;
m) ostalo prehrambeno blago:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000

Ljubljana,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Porto-

rož.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod

10. točko.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,848.530 SIT, 252.315,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče

Št. 85.311/99 Ob-18140
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 4. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, plačilni
rok in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1.A. sadje in zelenjava – podskupine 1,
2 in 3: Misimi Nurimedžit, s.p., Trgovina na
drobno, Loke 1a, Trbovlje,

1.1. podskupina 4 – zelenjava in sadje
zmrznjeno: Brumec Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Loka Mengeš,

2. B. kruh in pekovsko pecivo (trajno in
poltrajno) in zmrznjena delikatesa: Žito, pe-
karstvo in testeninarstvo, Šmartinska 154,
Ljubljana,

3.C. mlevski izdelki in testenine
3.1. podskupina 1: mlevski izdelki: Era,

d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje,
3.2. podskupina 2 – testenine: Žito, pe-

karstvo in testeninarstvo, d.o.o., Šmartin-
ska 154, 1000 Ljubljana,

4.D. sveže meso, zmrznjeno meso in iz-
delki iz mesa – podskupina 1 – sveže meso
in izdelki iz mesa: ABC TGM, d.o.o., Globu-
šak 6, Trbovlje,

4.1. podskupina 2 – ribe in konzervira-
ne ribe: Emona blagovni center, d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana,
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5.E. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

6.F. jajca: Jurmes, d.d., Dobrotinška 15,
3230 Šentjur,

7.G. sokovi, sirupi in mineralna voda: Tr-
govsko podjetje Center, Brodarjeva 5, Celje,

8.H. splošno prehrambeno blago: Era,
d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano po predračunu v razpisni dokumen-
taciji.

7. Pogodbena vrednost: 32,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) sadje in zelenjava:

1. sadje – 2,543.508 SIT,
1,676.500 SIT,

2. kmetijski pridelki – 1,931.930 SIT,
1,669.600 SIT,

3. zelenjava sveža – 739.290 SIT,
530.300 SIT,

4. zelenjava in sadje – zmrznjeno –
447.588 SIT, 194.886 SIT;

B) kruh, pekovsko pecivo (trajno in pol-
trajno) in zmrznjena delikatesa:

1. kruh in pekovsko pecivo (trajno in
poltrajno) – 2,523.022 SIT, 2,288.976 SIT,

2. zmrznjena delikatesa – 1,636.665
SIT, 1,007.962 SIT;

C) mlevski izdelki in testenine:
1. mlevski izdelki – 473.321 SIT,

353.268 SIT,
2. testenine – 837.696 SIT, 596.747

SIT;
D) sveže meso, zmrznjeno meso in iz-

delki iz mesa:
1. sveže meso in izdelki iz mesa –

9,028.370 SIT, 9,023.158 SIT,
2. ribe in konzervirane ribe –

356.400 SIT, 346.835 SIT;
E) mleko in mlečni izdelki – 6,125.923

SIT, 4,957.629 SIT,
F) jajca 462.000 SIT, 424.200 SIT,
G) sokovi, sirupi, mineralna voda, alkohol-

ne pijače – 3,210.692 SIT, 1,868.892 SIT,
H) splošno prehrambeno blago –

7,955.775 SIT, 6,756.187 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-13944.

Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

Št. 419/99 Ob-18141
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Upravna

enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vse prispele ponudbe so bile
veljavne in popolne. Ponudnik, ki je bil iz-
bran za dobavitelja, je glede na merila (ce-
ne, fiksnost cen, kvaliteta, reference, do-

bavni roki, razne ugodnosti) iz javnega raz-
pisa naročnika predložil najustreznejšo in
najugodnejšo ponudbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Državna založba Slovenije,
založništvo in trgovina, d.d. – Dejavnost tr-
govine, Šmartinska 152, XII, 1538 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Upravna enota Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni pisarniški in ra-
čunalniški material, okvirna količina iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,750.831,77 SIT, 3,303.791,67 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15040.

Upravna enota Maribor

Št. 213-1/99 Ob-18142
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna eno-

ta Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, najnižja
končna cena, ustreznost glava (preizkus
vzorcev).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– MK Birooprema, d.d., Dunajska cesta
121, 1000 Ljubljana,

– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1538 Ljubljana,

– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2251 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Ptuj, Slomškova uli-

ca 10, 2250 Ptuj.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999.

13.
Upravna enota Ptuj

Ob-18143
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za us-

posabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,

8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, 3000 Celje (vse, razen 10. toč-
ke),

– Mesnine Žerak Franci, s.p., Str-
molska ul. 9, 3252 Rogatec (vse, razen
22. točke)

– Hrib, Kmetijsko proizvodno podjet-
je, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri-
Planini,

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Hrib, Kmetijsko proizvodno podjet-
je, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini,

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-

va 2, 3270 Laško,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-

lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– ERA, Trgovina z živilskimi in neživil-

skimi izdelki, d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje,

6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:

– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šent-
jur (vse, razen 6. in 16. točke),

– SP Plod, d.o.o., Preloge 25, 231
Zgornja Ložnica,

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-
lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (3., 8., 9.,
11., 12. in 14. do 21. točke),

– ERA, Trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje (vse, razen 1., 2., 5. do 7. in 12.
točke),

– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (1. do 7. in 10. do
12. točke),

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-

lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
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– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninars-
tvo, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana
(vse, razen 1. in 9. točke),

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (2. do 4. točke in 6., 11.,
12. in 14. točka),

– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-
lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,

– ERA, Trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje (vse, razen 7. točke),

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninars-
tvo, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninars-
tvo, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana
(vse, razen 31. in 37. točke),

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (1. do 16. točke, 20. do
28. točke in 39., 42., 45. in 46. točke),

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51j, 3313
Polzela (13. do 20. točke, 24., 26., 28.,
29., 34. in 39. do 48. točke),

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-
lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
27. točke),

– ERA, Trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje (vse, razen 27. točke).

6. (a) Kraj dobave: Zavod za usposablja-
nje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204
Dobrna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na raz-
pis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7č, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.

Zavod za usposabljanje
in varstvo Dobrna

Št. 1207/99 Ob-18144
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-izo-

braževalni javni zavod, Osnovna šola bratov
Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmart-
no ob Paki, tel. 063/885-041.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki:

– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-
bode 12, 3325 Šoštanj,

– KZ Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško,
– Mesnine Celje, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, 3000 Celje,
2. zmrznjene ribe:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
3. jabolka:
– KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12,

Šoštanj,
4. sveže in južno sadje:
– TP ERA Velenje, Prešernova 10,

Velenje,
5. sveža zelenjava:
– TP ERA Velenje, Prešernova 10,

Velenje,
6. jajca:
– KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
7. mleko in mlečni izdelki:
– KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12,

Šoštanj,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
8. kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Klasje MPP, Resjeva 16,

Celje,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,
9. zmrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
10. splošno prehrambeno blago:
– Dolina, trgovina, d.d., Goriška 46,

3320 Velenje,
– ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3320 Velenje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,

1000 Ljubljana,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-izobraževal-

ni javni zavod Osnovna šola bratov Letonja,
Šmartno ob Paki 117.

(b)
7. Pogodbena vrednost:

1. meso in mesni izdelki v vrednosti
5,332.646 SIT:

– KZ Šaleška dolina,
– KZ Laško,
– Celjske mesnine,
2. ribe v vrednosti 140.285 SIT:
– Mlekarna Celeia Arja vas,
3. jabolka v vrednosti 173.800 SIT:
– KZ Šoštanj,
4. sveže in južno sadje v vrednosti

1,293.848 SIT:
– Era Velenje,
6. jajca v vrednosti 119.000 SIT:
– KZ Laško,
7. mleko in mlečni izdelki v vrednosti

1,882.513 SIT:
– KZ Šoštanj,
– Mlekarna Celeia Arja vas,
– Ljubljanske mlekarne,
8. kruh in pekovsko pecivo v vredno-

sti 2,865.655 SIT:
– Klasje Celje,
– Pekarska družba Savinjski kruhek

Žalec,

9. zmrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje v vrednosti 451.976 SIT:

– Mlekarna Celeia,
– Ljubljanske mlekarne,
10. splošno prehrambeno blago v

vrednosti 2,871.129 SIT:
– ERA Velenje,
– Dolina Velenje,
– Kolinska Ljubljana,
– Nektar Ljubljana.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. meso in mesni izdelki: 6,034.834
SIT, 5,332.646 SIT,

2. ribe: 189.952 SIT, 140.285 SIT,
3. jabolka: 242.000 SIT, 173.800 SIT,
4.–5. sveže in južno sadje in zelenja-

va: 1,293.848 SIT, 1,293.848 SIT,
6. jajca: 119.000 SIT, 119.000 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: 2,705.977

SIT, 1,882.513 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo:

2,949.931 SIT, 2,865.655 SIT,
9. zmrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: 520.918 SIT, 451.976 SIT,
10. splošno prehrambneo blago:

3,319.984 SIT, 2,871.129 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

Vzgojno-izobraževalni javni zavod
Osnovna šola bratov Letonja

Šmartno ob Paki

Ob-18145
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamov 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Konkurenčnost cen in popusti na

podlagi priloženih cenikov – 15%;
2. Tehnične karakteristike ponujene-

ga programa, ocenjene na podlagi prilože-
nih prospektov. Prednost bodo imele po-
nudbe, ki bodo ponujale večjo izbiro in naj-
novejše programe – 20%;

3. Kakovost ponujenega materiala,
ocenjena na podlagi priloženih vzorcev –
20%;

4. Plačilni pogoji. Prednost bodo ime-
le ponudbe, ki bodo nudile najboljše plačil-
ne pogoje: 5%;

5. Dobavni rok. Prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajše dobavne
roke: 5%;

6. Stalna količinska zaloga asortima-
na z možnostjo hitre dobave ob urgentnem
naročilu. Odzivni čas: 10%;

7. Možnost dobave pisarniškega ma-
teriala in papirja po potrebah naročnika tudi
izven specifikacije: 5%;

8. Reference in izkušnje ponudnika.
Ponudniki brez referenc bodo izločeni iz
postopka oddaje javnega naročila, prednost
bodo imeli ponudniki, ki so bili že kdaj iz-
brani po zakonu o javnih naročilih – obvez-
no priložiti priporočilo naročnika: 10%;
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9. Lastna dostava na mesto naročni-
ka (brezplačno): 10%.

Skupna ocena glede na vsa merila z upo-
števanjem uteži:

Merilo Utež CZ DZS Vovk Zelinka

1 15% 9 6 4 5
2 20% 10 10 6 10
3 20% 9 8 9 10
4 5% 5 6 6 6
5 5% 10 10 10 10
6 10% 10 10 10 10
7 5% 10 10 10 10
8 10% 10 7 7 7
9 10% 10 10 10 10
Ocena 9 9 8 9

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za vse točke razpisa od 1.a
do 5.a:

1. Birooprema Vovk, d.o.o., Stegne
21c, Ljubljana,

2. Cankarjeva založba, d.d., Kopitar-
jeva 2, Ljubljana,

3. Državna založba Slovenije, d.d.,
Mali trg 6, Ljubljana;

za točki iz razpisa A2 in A5:
4. Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova

17, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,

Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. 17,326.635,10 SIT,
2. 8,354.385,45 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, Ob-13854.

13.
Institut “Jožef Stefan”

Št. 4/99 Ob-18146
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Nova Gorica, 5000 Nova Gorica,
Gregorčičeva 16.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Za skupino 7. – perutnina in perutninski
izdelki javni razpis ni uspel, ker je predložil
ponudbo samo eden ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina 1. – sadje:
– Sadje Gorica, d.o.o., Vrtojbenska

c. 48, Šempeter pri Gorici,
– Agrogorica, d.d., Vrtojbenska c. 48,

Šempeter pri Gorici;
– skupina 2. – sveža zelenjava in suhe

stročnice:
– Sadje Gorica, d.o.o., Vrtojbenska

c. 48, Šempeter pri Gorici,

– Agrogorica, d.d., Vrtojbenska c. 48,
Šempeter pri Gorici,

– Kmetijska gozdarska zadruga “Slo-
ga Kranj”, z.o.o., Šuceva ul. 27, Kranj;

– skupina 3. – kruh in pekarsko pecivo:
– Pecivo, d.d., Nova Gorica, Rejčeva

26, Nova Gorica,
– Žito PT, Pekarstvo in testeninars-

tvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– M Pekarna Ajdovščina, d.o.o., To-

varniška 14, Ajdovščina;
– skupina 4. – jajca:

– Kmetijstvo Peloz, d.o.o., Vrtojben-
ska c. 8, Šempeter pri Gorici;

– skupina 5. – zamrznjene ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka-Mengeš;
– skupina 6. – konzervirane ribe:

– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka-Mengeš;

– skupina 8. – sveže meso:
– MIP, d.d., Panovška cesta 11, No-

va Gorica,
– EDIP-GRO, d.o.o., Ozeljan 32/d,

Šempas;
– skupina 9. – mesni izdelki:

– Komar, d.o.o., Renški Podkraj
45/a, Renče,

– MIP, d.d., Panovška cesta 11, No-
va Gorica,

– EDIP-GRO, d.o.o., Ozeljan 32/d,
Šempas,

– Kras, mesnopredelovalna industri-
ja, d.d., Mirka Pirca 4, Sežana;

– skupina 10. – mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
– Agroind Vipava “1894 Vipava”, d.d.,

Vinarska c. 5, Vipava,
– Komar, d.o.o., Renški Podkraj

45/a, Renče,
– Mlekarna Planika Kobarid, Gregor-

čičeva 32, Kobarid;
– skupina 11. – zmrznjeni izdelki iz testa:

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica;

– skupina 12. – zamrznjena zelenjava:
– Komar, d.o.o., Renški Podkraj

45/a, Renče;
– skupina 13. – testenine:

– ŽITO PT Pekarstvo in testeninars-
tvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

– skupina 14. – mlevski izdelki:
– ŽI Mlinotest, d.d., Tovarniška 14,

Ajdovščina;
– skupina 15. – olja:

– Oljarica Kranj, d.d., Britof 27, Kranj;
– skupina 16. – splošno prehrambeno

blago:
– Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle

10, Šempeter pri Gorici,
– Lucija trgovina, d.o.o., Tovarniška

5/a, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev

Nova Gorica, Gregorčičeva št. 16, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrsta in količina blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1. – sadje: 3,000.000 SIT,
– skupina 2. – sveža zelenjava in suhe

stročnice: 5,000.000 SIT,
– skupina 3. – kruh in pekarsko pecivo:

3,850.000 SIT,

– skupina 4. – jajca: 370.000 SIT,
– skupina 5. – zamrznjene ribe:

370.000 SIT,
– skupina 6. – konzervirane ribe:

550.000 SIT,
– skupina 8. – sveže meso: 8,500.000

SIT,
– skupina 9. – mesni izdelki: 3,000.000

SIT,
– skupina 10. – mleko in mlečni izdelki:

9,015.000 SIT,
– skupina 11. – zmrznjeni izdelki iz te-

sta: 420.000 SIT,
– skupina 12. – zmrznjena zelenjava:

330.000 SIT,
– skupina 13. – testenine: 560.000 SIT,
– skupina 14. – mlevski izdelki:

350.000 SIT,
– skupina 15. – olja: 525.000 SIT,
– skupina 16. – splošno prehrambeno

blago: 7,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1. – sadje: 2,690.833 SIT,

2,398.465 SIT,
– skupina 2. – sveža zelenjava in suhe

stročnice: 4,209.980 SIT, 3,376.839 SIT,
– skupina 3. – kruh in pekarsko pecivo:

3,083.755 SIT, 2,658.660 SIT,
– skupina 4. – jajca: 361.560 SIT,

282.960 SIT,
– skupina 5. – zamrznjene ribe:

340.804 SIT, 326.894 SIT,
– skupina 6. – konzervirane ribe:

711.050,40 SIT, 628.732,80 SIT,
– skupina 8. – seže meso: 9,132.196

SIT, 7,896.070 SIT,
– skupina 9. – mesni izdelki: 3,258.926

SIT, 2,964.311,80 SIT,
– skupina 10. – mleko in mlečni izdelki:

8,729.961,64 SIT, 7,568.268,44 SIT,
– skupina 11. – zmrznjeni izdelki iz te-

sta: 532.985,40 SIT, 528.013,03 SIT,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava:

380.456,80 SIT, 314.221,36 SIT,
– skupina 13. – testenine: 538.508,80

SIT, 404.270,90 SIT,
– skupina 14. – mlevski izdelki:

378.280,20 SIT, 311.828,40 SIT,
– skupina 15. – olja: 648.000 SIT,

518.400 SIT,
– skupina 16. – splošno prehrambeno bla-

go: 13,440.859,96 SIT, 6,723.132,11 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 20. 10. 1999.

Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 186/99 Ob-18147
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zarja,

Zagajškova 8, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena. Za skupine živil: olja
in izdelki; sveža zelenjava in suhe stročni-
ce: zamrznjena in konzervirana zelenjava –
podskupina konzervirana zelenjava: sadje:
konzervirano sadje, sadni sokovi: žita, mlev-



Stran 76 / Št. 1 / 7. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ski izdelki in testenine: zamrznjeni izdelki iz
testa; slaščičarski izdelki in keksi; ostalo
prehrambeno blago ni bila opravljena izbira.
Razlog: nezadostno število popolnih in us-
treznih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se za čas od 1. 2.
2000 do 31. 1.2001 prizna naslednjim po-
nudnikom:

a) meso in mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga, z.o.o., Laško,
2. Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini,
3. Mesnine Žerak, F. Žerak, s.p., Ro-

gatec,
4. Jurmes, d.d., Šentjur,
5. Celjske mesnine, d.d., Šentjur;

b) mleko in mlečni izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-

bor,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana;
c) sladoledi:

1. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-
bor,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana,
4. Hrib, d.o.o., Dobje;

d) ribe in konzervirane ribe:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Lo-

ka-Mengeš,
2. Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini;

e) jajca:
1. Kmetijska zadruga, z.o.o., Laško
2. Jurmes, d.d., Šentjur,
3. Meja, d.d., Šentjur;

f) zamrznjena in konzervirana zelenja-
va – podskupina zamrznjena zelenjava:

1. Hrib, d.o.o., Dobje,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana,
4. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka

Mengeš;
g) kruh in pekovsko pecivo:

1. Klasje, d.d., Celje,
2. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Ljubljana,
3. Donats, d.o.o., Hoče.

6. (a) Kraj dobave: Celje, Zagajškova 8;
Celje, Pucova 3.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priz-
nal sposobnost, izbral dobavitelja ob vsako-
kratnem naročilu po naslednjih merilih: naj-
nižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999.

13.
Vrtec Zarja, Celje

Št. 375/99 Ob-18148
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mladi

rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro

izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. dietetični izdelki,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana (vse razen točk 2.,
6., 10., 11. in 18.),

– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-
trovče (točke 2., 11. in 19.),

– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-
kova 5, 2000 Maribor (točke 1., 4. do 10.,
12. do 17. in 19.),

– Agroind Vipava, Vinarska c. 5, Vipa-
va (točke 1., 4., 5., 7. do 10., 12., 13., 15.
in 17.);

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

– Jurmes, d.d., Leona Dobrtniška 15,
3230 Šentjur,

– Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, 2250
Ptuj (točke 6. do 9., 15., 16. in 19.),

– Mir, d.d., Lackova ul. 22, Gornja
Radgona;

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (točke 1. do 4.),

– Delmar Izola, Dantejeva 6310 Izola
(točke 1. do 4.),

– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana (točke 5. do 9.);

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Jata reja, Agrokombinatska 84,

1000 Ljubljana;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– ABC Tabor, d.d., Adamičeva 14,

1290 Grosuplje,
– GEA, Tovarna olja, d.d., Trg svobo-

de 30, 2310 Slovenska Bistrica (točka 5.);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, 1000 Ljubljana,
– Sadjarstvo Toš, Drbetinci 3, 2255

Vitomarci (točki 32. in 39.),

– Kuk Janez, Totenbachova ul. 4,
3210 Slovenske Konjice (točka 39.),

– Domačija Kostevc, Vnajnarje 7,
1129 Ljubljana Zalog (točke 27., 30., 32.
in 38.),

– Hočevar Janez, Valburga 11, 1216
Smlednik (točke 5., 21., 28., 39.);

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Delmar Izola, Dantejeva 6310 Izola
(točke 1. do 6.),

– Droga, d.d., Obala 27, Portorož
(točke 8. do 12.),

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,

Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– ABC Tabor, Adamičeva 14, 1290

Grosuplje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, 1000

Ljubljana (točke 14. do 16. in 19. do 26.),
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
10. dietetični izdelki – razpisni obra-

zec 7i;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– PEKS, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka (vse, razen točk 7., 10., 14. in
24. do 27.),

– Dolenjske pekarne, Ločna 2, 8000
Novo mesto,

– Pekarna Vrhnika, Torijska c. 21,
1360 Vrhnika,

– MAXI Maximarket, d.d., Trg repub-
like 1, 1000 Ljubljana (točke 1. do 24.);

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1., 4., 5., 11., 12.,
13., 15., 27., 29. do 32.),

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,

– Droga, d.d., Obala 27, Portorož
(točke 6. do 10.).

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Čr-
tomirova 14, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 45.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,125.530,97 SIT, 162.280,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na raz-
pis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11216.

Vrtec Mladi rod, Ljubljana

Št. 074/99 Ob-18149
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.
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3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ekonomska cena, plačilni po-
goji, tehnična ustreznost, garancija in refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MTD Electonics, d.o.o.,
Resljeva 40, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ozvočenje za velike jav-
ne prireditve.

7. Pogodbena vrednost:
49,851.810,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68,978.220 SIT, 43,751.091 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.

JZ RTV Slovenija

Št. 082/99 Ob-18150
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: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker je razpisna komisija prejela
samo eno ponudbo, ugotavlja, da javni raz-
pis ni uspel.

5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

JZ RTV Slovenija

Ob-18185
1. Naročnik, poštni naslov: Center za us-

posabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, Portorož.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 24. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik upošteval vsa merila, podana v razpisni
dokumentaciji: cena 50 točk, odzivni čas
na naročilo 40 točk, finančni pogoji plačila
storitve 35 točk, kvaliteta blaga 25 točk,
ostale ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi po
svoji presoji 5 točk. Izbor ponudnikov oziro-
ma izid javnega razpisa po posameznih sku-
pinah blaga je naslednji:

1. mleko in mlečni izdelki – Mlekarna,
d.o.o., Celeia,

2. sveže meso – Kras, d.d., Sežana,
3. mesni izdelki – Kras, d.d., Sežana,
4. sveže in zmrznjene ribe – prispela

samo 1 ponudba, javni razpis ni uspel,
5. jajca – Farma kokoši Ceglar Darko,

s.p. Bertoki,

6. jedilno olje – prispeli dve ponudbi, 1
izločena, javni razpis ni uspel,

7. sveža zelenjava in suhe stročnice,
prispela samo 1 ponudba, javni razpis ni
uspel,

8. konzervirana in zmrznjena zelenja-
va – prispeli 2 ponudbi, 1 izločena, javni
razpis ni uspel,

9. sveže sadje – prispela samo 1 po-
nudba, javni razpis ni uspel,

10. konzervirano sadje, marmelade
in kompoti – prispele 3 ponudbe, 2 izloče-
ni, javni razpis ni uspel,

11. sadni sokovi, čaji – Jestvina, d.d.,
Koper,

12. žita, mlevski izdelki in testenine
– prispele 3 ponudbe, 2 izločeni, javni
razpis ni uspel,

13. kruh in pekovsko pecivo – Mlino-
test pekarna, d.o.o., Koper.

5.
6. (a) Kraj dobave: Center za usposab-

ljanje Elvira Vatovec Strunjan.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: glej 4. točko objave. Količi-
na artiklov, ki se bo dobavljala sukcesivno
je v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost:
– Mlekarna, d.o.o., Celeia: 1,274.470

SIT,
– Kras, d.d., Sežana: 5,176.781 SIT,
– Farma kokoši Ceglar s.p.: 255.150

SIT,
– Jestvina, d.d.: 1,078.315 SIT,
– Mlinotest pekarna, d.o.o.: 1,509.368

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudniki ne nastopajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

skupina najvišja najnižje
vrednost ponudbe

1. 1,400.091 1,274.470
2. 3,705.731 3,455.517
3. 2,147.945 1,692.804
4. isto 487.424
5. 315.000 255.150
6. 345.867 326.818
7. isto 1,045.265
8. 371.958 312.782
9. isto 774.950
10. 157.565 110.350
11. 1,078.315 954.583
12. 483.495 460.305
13. 1,509.368 1,472.930
14. 386.996 385.226

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.  94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15038.

Center za usposabljanje
Elvira Vatovec, Strunjan

Št. 075/99 Ob-18207
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: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična ustreznost, kot navede-
no v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Audio Video Consulting
GmbH, Avstrija.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: radijski reportažni avto –
1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 66,662.418 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,662.418 SIT, 52,841.452 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.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 39-390-1-8/99-14 Ob-18215
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, kontaktna oseba: Tone
Zorko, univ. dipl. soc.

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

3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi kriterijev iz 31. in 32.
točke meril razpisne dokumentacije je bil
izbran najugodnejši ponudnik za vsako sku-
pino posebej.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– CT računalniška tomografija: AC Ko-
nim, d.o.o., Baragova 5, Ljubljana,

– CT brizgalka: Mollier, d.o.o., Kidriče-
va 3, 3000 Celje,

– laserski tiskalnik slik (suha tehnologi-
ja): AC Konim, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, 8250 Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– CT računalniška tomografija, koli-
čina 1,

– CT brizgalka, količina 1,
– laserski tiskalnik slik (suha tehno-

logija), količina 1.
7. Pogodbena vrednost:
– CT računalniška tomografija,

55,100.000 SIT (brez DDV),
– CT brizgalka, 3,886.081 SIT (brez DDV),
– laserski tiskalnik slik (suha tehnologi-

ja), 7,500.000 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
– CT računalniška tomografija, 5 po-

nudb,
– CT brizgalka, 4 ponudbe,
– laserski tiskalnik slik (suha tehnologi-

ja), 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– CT računalniška tomografija,

79,176.825 SIT, 54,000.000 SIT (brez
DDV),

– CT brizgalka, 3,886.081 SIT,
2,400.000 SIT (brez DDV),
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– laserski tiskalnik slik (suha tehnologi-
ja), 9,350.000 SIT, 7,500.000 SIT (brez
DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14324.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-18227
1. Naročnik, poštni naslov:Splošna bol-

nišncia Celje, Oblakova 5, Celje.
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: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo režij-
skega materiala, pisarniškega materiala,
pralnih in čistilnih sredstev, materiala za po-
pravila in vzdrževanje, tekstilnih izdelkov in
splošnega drobnega inventarja (za v okviru
ponudbe navedeno blago) se za čas od 1.
1. 2000 do 31. 12. 2000 prizna nasled-
njim ponudnikom:

1. Diverseylever, d.o.o., Maribor za sku-
pini 1 in 8,

2. MK Birooprema, d.d., Ljubljana za
skupini 1 in 5,

3. BODO, s.p. Polzela za skupino 2,
4. Nitka Celje, s.p. za skupine 10, 11,

12 in 15,
5. Timo, d.o.o., Ajdovščina za skupine

10, 11 in 12,
6. Chemo, d.d., Ljubljana za skupine 1,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 in 15,
7. Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor za

skupini 7 in 8,
8. Ivec, d.o.o., Maribor za skupine 1, 2

in 8,
9. Astra, d.d., Ljubljana za skupine 4, 7,

8 in 15,
10. Europap, d.o.o., Ljubljana za skupi-

no 1
11. Harper, d.o.o., Ljubljana za skupi-

no 1,
12. Grafika Gracer, d.o.o., Celje za sku-

pino 6,
13. Založba obzorja Maribor, d.d., za

skupine 1, 2 in 5,
14. Simps’s, d.o.o., Trzin za skupino 14,
15. Piramida, d.o.o., Zagorje za skupi-

no 5,
16. Usnje, d.o.o., Celje za skupini 11 in

15,
17. Mladinska knjiga trgovina, d.d., Ljub-

ljana za skupino 5,
18. Mika, d.o.o., Kranj za skupino 10,

11 in 12,
19. Sanolabor, d.d., Ljubljana za skupi-

ne 10, 11, 12, 14 in 15,
20. Orbico, d.o.o., Ljubljana za skupi-

no 3,
21. Mavrica, d.d., Ljubljana za skupino

1, 3, 4, 7, 8 in 9,
22. Emona Merkur, d.d., Ptuj za skupi-

ne 1, 3, 8, 11, 13 in 15,
23. Paloma Sladkogorska tovarna papir-

ja, d.o.o., Sladki vrh za skupino 1.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: režijski material, pisar-
niški material, pralna in čistilna sreds-
tva, material za popravila in vzdrževa-
nje, tekstilni izdelki in splošni drobni in-
ventar.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10., 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-12021.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-18228
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
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: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Cardio trade, d.o.o., Peričeva 19,
Ljubljana,

2. Tosama, d.d., Šaranovičeva 35, Dom-
žale,

3. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10, Ljub-
ljana,

4. PEM-S, d.o.o., Ferrarska 14, Koper,
5. Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6, Celje,
6. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,

Skaručna 14a, Vodice,
7. Impakta, d.d., Kersnikova 2, Ljublja-

na,
8. Sind, d.o.o., Freyerjeva 32/b, Ljub-

ljana,
9. Bederrsdorf, d.o.o., Kajuhova 5, Ljub-

ljana,
10. Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, Ljublja-

na,
11. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, Ve-

lenje,
12. G4 Medico, d.o.o., Na Straški vrh

13, Ljubljana,
13. Profarmakon International, d.o.o.,

Knafelčeva 31, Maribor,
14. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo

100, Ljubljana,
15. Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,

Sežana,
16. Slmed, d.o.o., Savska cesta 3, Ljub-

ljana,
17. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
18. Medias, d.o.o., Resljeva cesta 30,

Ljubljana,
19. Mikro & Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
20. Interpart, d.o.o., Cesta na brdo 49,

Ljubljana,
21. J. S. Evro-Medical Company, d.o.o.,

C. XIV. divizije 36, Maribor,

22. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, Ljub-
ljana,

23. Heli-Pro, d.o.o., Kranjska cesta 4,
Radovljica,

24. JZZ Mariborske lekarne Maribor, Za-
grebška 91, Maribor,

25. Medine, k.d., Erjavčeva 30, Celje,
26. Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, Celje,
27. Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, Trzin,
28. Medis, d.o.o., Vojkova 4, Ljubljana,
29. Johnson & Johnson, s.e., Trnovski

pristan 14, Ljubljana,
30. Kastor, d.o.o., Vošnjakova 6, Ljub-

ljana,
31. Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45,

Kamnik,
32. Emporio Medical, d.o.o., Prešerno-

va 2, Ljubljana,
33. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,

Dalmatinova 2, Ljubljana,
34. MM Surgical, d.o.o., Kotnikova 5,

Ljubljana,
35. Alpos Meding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
36. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinsko sanitetno po-
trošni material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 37.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12483.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-18229
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
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: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo diag-
nostike in ostalega lekarniškega materiala
(za v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Salus, d.d., Mašera Spasiča 10, Ljub-
ljana,

2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, Vodice,

3. Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6, Lo-
gatec,

4. Bedersdorf, d.o.o., Kajuhova 5, Ljub-
ljana,

5. Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Rimska cesta 8, Ljubljana,

6. Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, Maribor,

7. Meditrade, d.o.o., Vodovodna 100,
Ljubljana,

8. Kemofarmacija, d.d., Cesta na brdo
100, Ljubljana,
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9. Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,
Sežana,

10. Slmed, d.o.o., Savska cesta 3, Ljub-
ljana,

11.Simps’s, d.o.o., Motnica 13, Trzin,
12. Mikro & Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
13.Medias, d.o.o., Resljeva cesta 30,

Ljubljana,
14. JZZ Mariborske lekarne Maribor, Za-

grebška 91, Maribor,
15. Genos, d.o.o., Linhartova 5, Ljub-

ljana,
16. Biomedis, M.B., d.o.o., Slokanova

12, Maribor,
17. Interexport Ljubljana, Mednarodna

trgovina, d.o.o., Slovenska 54/VII, Ljublja-
na,

18. Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, Celje,
19. Alpos Meding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
20. Adriamed, d.o.o., Parmova 53, Ljub-

ljana,
21. Emporio, d.o.o., Prešernova 5, Ljub-

ljana,
22. Johnson & Johnson s.e., Trnovski

pristan 14, Ljubljana,
23. Medis, d.o.o., Vojkova 4, Ljubljana,
24. Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45,

Kamnik,
25. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: diagnostika in ostali le-
karniški material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12482.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-18230
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
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: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano (za v okviru ponud-
be navedeno blago) se za čas od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000 prizna naslednjim
ponudnikom:

1. Droga Portorož, d.d., za skupine C in
H,

2. Koroške pekarne, d.d., Dravograd za
skupino B,

3. Nektar, d.o.o., Ljubljana za skupino
G,

4. Kmetijska zadruga Laško za skupine
D in F,

5. Kolinska, d.d., Ljubljana za skupine
F, G in H,

6. Žito, d.d., Ljubljana za skupine B in C,
7. Zgornjesavinjska kmetijska zadruga

Mozirje za skupino F,
8. Mesnine Žerak Rogatec, s.p., za sku-

pino D,
9. Perutnina Ptuj, d.d., za skupino D,
10. Fructal, d.d., Ajdovščina za skupino

G,
11. Era, d.d., Velenje za podskupine A1,

A2, A3 in skupine C, F, G in H,
12. Mercator, d.d., trgovina Ljubljana za

skupine A, C, E, F, G in H,
13. Nobis M, d.o.o., Polzela za skupino

B,
14. TD Žana, d.d., Žalec za skupine G

in H,
15. Gramis, d.o.o., Murska Sobota za

podskupine A1, A2 in A3,
16. Gorenjska mlekarna d.d., Kranj za

skupino E,
17. Koloniale Veletrgovina, d.d., Mari-

bor za podskupino A4 in skupine B, C, D,
E, F, G in H,

18. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana za
podskupine A1, A2 in A3,

19. Pomurske mlekarne, d.d., Murska
Sobota za skupino E,

20. Delmar, d.d., Izola za podskupino
A4,

21. Živila Kranj, d.d., za skupino A,
22. Podravka, d.o.o., Ljubljana za sku-

pini F in H,
23. Oskrba, d.d., Dravograd za skupine

C, F, G in H,
24. Vital Mestinje, d.d., za skupino G,
25. Cvetko Milan, Velika Nedelja za pod-

skupini A2 in A3,
26. Citronka, d.o.o., Celje za podskupi-

no A3,
27. Košaki TMI, d.d., Maribor za skupi-

no D,
28. Plod, d.o.o., Zg. Ložnica za pod-

skupine A1, A2 in A3,
29. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljublja-

na za podskupino A4 in skupino E,
30. Hrib, d.o.o., Dobje za podskupino

A4 in skupini D in H,
31. Mariborska mlekarna, d.d., Maribor

za skupino E,
32. Pekarna Boč, s.p. Loče za skupini B

in C,
33. Jurmes, d.d., Šentjur za skupino D,
34. STC, d.d., Celje za skupine A, C, F,

G in H,
35. Klasje, d.d., Celje za skupini B in C,
36. Engrotuš, d.o.o., Celje za podsku-

pine A1, A2 in A3 ter skupine F, G in H,
37. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče

za podskupino A4 in skupino E,
38. Meja Šentjur, d.d., za skupino F,
39. Celjske mesnine, d.d., Celje za sku-

pino D.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 42.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12025.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1365 Ob-18245
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Bistrica Tržič, Begunjska cesta 2, 4290
Tržič.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotov-
ljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem raz-
merju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Planika, Triglavska 43,

4260 Bled,
– PEKS, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, 4202 Naklo,
– Don Don, d.o.o., Proizvodni obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj;
2. za sadje in zelenjavo:
– Pik – As, d.o.o., Brezje pri Tržiču

41a, 4290 Tržič,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

6320 Portorož,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
3. za meso in mesne izdelke:
– MIR, d.d., Mesna industrija Radgo-

na, Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
– Mesarija in prodaja na drobno,

Franc Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000
Kranj,

– KVIBO, d.o.o., Predilniška 16,
4290 Tržič;

4. za jajca:
– Pik – As, d.o.o., Brezje pri Tržiču

41a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
5. za mleko in mlečne izdelke:
– Gorenjska mlekarna, Smledniška 1,

4000 Kranj,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
6. za mlevske izdelke in testenine:
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

6320 Portorož,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
7. za sirupe in sadne sokove:
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja

Loka,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE

Presad, Gabrovka, Gabrovka 7, 1274 Ga-
brovka;

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;

8. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– KVIBO, d.o.o., Predilniška 16,

4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
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9. za ostalo prehrambeno blago:
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

6320 Portorož,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bistri-

ca Tržič, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič in
podružnična šola v Kovorju, Kriška cesta
15, 4290 Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 12,007.000 SIT, in sicer:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,700.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,100.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 1,500.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,600.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 79.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 48.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 380.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 550.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 2,050.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajal-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10% do 15%
nižje od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Bistrica Tržič

Št. 20/00 Ob-18246
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponovni javni razpis ni uspel –
veljavno ponudbo je predložil le en ponud-
nik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o., Jana
Husa 1a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– Suzuki Grand Vitara 2,5 s klimo,

kovinske barve – 2 kosa,
– Subaru Forester 4WD, 2,0 GX WZ,

kovinske barve – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 13,808.017

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,808.017 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: nepo-
sredna pogodba z enim ponudnikom na
podlagi 34. in 41. člena ZJN.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-16010.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Ob-18258
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup vrtalnih
kron in vrtalnega drogovja.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 14. 12. 1999, sklep o izbiri 15. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Merkur,d.d., Cesta na Okro-
glo 7, Naklo,

– sklop 2: Merkur, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, Naklo.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 19.096.240 SIT,
– s klop 2: 52.252.860 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 19,947.816 SIT,

19,096.240 SIT.
– sklop 2: 54,441.465 SIT,

52,252.860 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14705.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje

Ob-18259
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup kemičnih
izdelkov in čistil.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 10. 12. 1999, sklep o izbiri 13. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Pego, d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, Celje,

– sklop 2: Poslovni sistem Mercator,
d.d., P.C. Trgovina Ljubljana – Maloprodaj-
no območje II, Slovenčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV)
– sklop 1: 3,150.320 SIT,
– sklop 2: 4,527.330 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV)
– sklop 1: 5,214.099 SIT, 3,150.320

SIT.
– sklop 2: 8,052.675 SIT, 4,461.767

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19 .11. 1999,
Ob-15128.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje

Ob-18260
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje: tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup vodovod-
nega in instalacijskega materiala.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 6. 12. 1999, sklep o izbiri 13. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); merila iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: poslovni sistem Mercator, d.d.,
P.C. Trgovina Ljubljana – Maloporodajno ob-
močje II, Slovenčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
2,375.165,90 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV): 4,470.824,50 SIT,
2,375.165,90 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15124.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje

Ob-18262
1. Naročnik, poštni naslov, Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup izdelkov
iz gume in plastike.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 13. 12. 1999, sklep o izbiri 14. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Pego, d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, Celje,

– sklop 2: Pego, d.o.o., Ul. XIV. divizije
12, Celje,

– sklop 3: Pego, d.o.o. Ul. XIV. divizije
12, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 14,667.736 SIT,
– sklop 2: 371.771 SIT,
– sklop 3: 1,549.734 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 15,667.176 SIT,

14,667.736 SIT.
– sklop 2: 373.021 SIT, 371.771 SIT.
– sklop 3: 1,668.630 SIT, 1,549.734

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15120.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje

Ob-18257
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup pisarniš-
kega materiala.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 10. 12. 1999, sklep o izbiri 13. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Cankarjeva založba, d.d., Ko-
pitarjeva ulica 2, Ljubljana,

– sklop 2: Piramida, d.o.o., Polje 10,
Zagorje,

– sklop 3: Piramida, d.o.o., Polje 10,
Zagorje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 5,406.752,60 SIT,
– sklop 2: 1,332.807,80 SIT,
– sklop 3: 975.336,40 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 3,
– sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 5,620.353,13 SIT,

5,406.752,60 SIT,
– sklop 2: 1,676.550 SIT,

1,332.807,80 SIT,
– sklop 3: 1,149.287 SIT, 975.336,40

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15122.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-18261
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup tehničnih
plinov.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 6. 12. 1999, sklep o izbiri 13. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Celjski plini, d.d., Plinar-
niška ulica 1, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
3,494.062,60 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV): 4,369.358 SIT,
3,494.062,60 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15123.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-18263
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup gradbe-
nega materiala.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 13. 12. 1999, sklep o izbiri 14. 12.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Splošno gradbeno podjetje
Zasavje, d.d., Savinjska cesta 15, Trbovlje,

– sklop 2: Merkur, d.d., Cesta na okrog-
lo 7, Naklo,

– sklop 3: Poslovni sistem Mercator,
d.d., P.C. Trgovina Ljubljana – Maloproda-
jno območje II. Slovenčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 29,156.810 SIT,
– sklop 2: 513.105 SIT,
– sklop 3: 31,726.308,50 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
proizvodno podjetje (sklop 1) in trgovsko
podjetje (sklop 2 in 3).

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4,
– s klop 2: 2,
– sklop 3: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 29,156.810 SIT,

34,668.724 SIT,
– sklop 2: 513.105 SIT, 622.783 SIT,
– sklop 3: 29,241.243,50 SIT,

33,190.759 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14711.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-18343
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Solkan, Šolska 25, Solkan.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina – meso in mesni izdelki:

MIP, d.d., Panovška cesta 1, Nova Gorica,
2. skupina – mleko in mlečni izdelki:

Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja Vas 92, Pe-
trovče,

3. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščice: Pecivo, d.d., Rejčeva 26, Nova
Gorica,

4. skupina: – sveža in suha zelenjava,
sadje ter jajca: Sadje Gorica, d.o.o., Vr-
tojbenska c., Šempeter pri Gorici,

5. skupina – zmrznjeni gotovi izdelki:
Žito p.t. Pekarstvo in testeninarstvo d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,

6. skupina – zmrznjena zelenjava: Bre-
mec - Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka
Mengeš,

7. skupina – sladoled: Ljubljanske mle-
karne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
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8. skupina – zmrznjene ribe: Bremec -
Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka Men-
geš,

9. skupina – mlevski izdelki in testeni-
ne: Žito p.t. Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

10. skupina – konzervirana hrana: Ko-
mar, d.o.o., Renški Podkraj 45a, Renče,

11. skupina – sadni sokovi: Grosist Go-
rica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter pri
Gorici,

12. skupina – ostalo prehrambeno
blago: Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle
10, Šempeter pri Gorici.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Solkan,
Šolska 25, Solkan.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina – meso in mesni izdelki:

11,147.380 SIT, 10,134.980 SIT,
2. skupina – mleko in mlečni izdelki:

6,466.133,50 SIT, 5,672.246 SIT,
3. skupina – kruh, pekovsko pecivo,

slaščice: 5,370.800 SIT, 4,398.520 SIT,
4. skupina – sveža in suha zelenjava,

sadje ter jajca: 5,410.152 SIT, 5,091.100
SIT,

5. skupina – zmrznjeni gotovi izdelki:
1,728.191 SIT, 1,441.042 SIT,

6. skupina – zmrznjena zelenajva:
599.619,60 SIT, 486.108 SIT,

7. skupina – sladoled: 362.560 SIT,
329.600 SIT,

8. skupina – zmrznjene ribe: 561.600
SIT, 269.568 SIT,

9. skupina – mlevski izdelki in testenine:
1,101.108,40 SIT, 1,101.108,40 SIT,

10. skupina – konzervirana hrana:
1,616.955,20 SIT, 1,279.769,60 SIT,

11. skupina – sadni sokovi:
1,306.495,76 SIT, 1,277.208 SIT,

12. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go: 6,591.842,48 SIT, 6,591.842,48 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14544.

Osnovna šola Solkan

Št. 0048-308/73-99 Ob-18325
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo strukturi-
ranega ožičenja na PU Celje, PU Murska
Sobota in MNZ CKTP.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 29. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); na javni razpis je prispelo 10
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) in popolnih ponudb. Pri oce-
njevanju popolnih ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji (kvaliteta, cena, garancijski rok,

dobavni rok – rok izvedbe, finančno stanje
ponudnika, šolanje in svetovanje uporabni-
ka, reference doma ter kadrovska zasedba
ponudnika za področje javnega razpisa) ter
izbral najugodnejše ponudnike za posamez-
ne sklope iz razpisne dokumentacije, in si-
cer:

– Za sklop 1 (izvedba strukturiranega
ožičenja na PU Celje): Nemocom d.o.o.,

– Za sklop 2 (izvedba strukturiranega
ožičenja na PU Murska Sobota): Nemo-
com d.o.o.,

– Za sklop 3 (izvedba strukturiranega
ožičenja na CKTP): ECS NET d.o.o.,

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– NEMOCOM d.o.o., Resslova 7,8000
Novo mesto;

– ECS NET d.o.o., Motnica 7, 1236 Tr-
zin;

6. (a) Kraj izvedbe: PU Celje, Ljubljan-
ska c. 12, Celje; PU Murska Sobota, Ul.
Arhitekta Novaka 5, Murska Sobota ter Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Center za kri-
minalistično tehnične preiskave, Vodovod-
na 95, Ljubljana.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– 47,760.745,51 SIT z DDV (Nemocom

d.o.o.),
– 10,319.632 SIT z DDV (ECS NET

d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem nastopata oba izbrana ponudnika, ka-
terima je naročilo dodeljeno, in sicer:

– za sklop 1 (izvedba strukturiranega oži-
čenja na PU Celje) v vrednosti
9,619.010,70 SIT,

– za sklop 2 (izvedba strukturiranega oži-
čenja na PU Murska Sobota) v vrednosti
6,691.692,80 SIT,

– za sklop 3 (izvedba strukturiranega oži-
čenja na CKTP) v vrednosti: 3,100.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop 1 (izvedba strukturiranega oži-

čenja na PU Celje):
– vrednost najnižje ponudbe:

26,547.745,70 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

37,334.926,72 SIT.
Za sklop 2 (izvedba strukturiranega oži-

čenja na PU Murska Sobota):
– vrednost najnižje ponudbe:

19,094.939,10 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

24,938.887,12 SIT.
Za sklop 3 (izvedba strukturiranega oži-

čenja na CKTP):
– vrednost najnižje ponudbe:

9,596.008,05 SIT.
– vrednost najvišje ponudbe:

12,762.616 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-11716.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/66-99 Ob-18327
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nabavo avtoplaš-
čev, olj – maziv in tekočin za vozila MNZ.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 22. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); na javni razpis je prispelo 16
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb. Na javnem odpiranju
ponudb je bilo šest (6) ponudb izločenih
zaradi nepopolnosti. Pri analizi ponudb so
bili za posamezen podsklop izločeni ponud-
niki, ki za ta podsklop niso predložili ustrez-
nih ponudb. Pri ocenjevanju popolnih po-
nudb je naročnik upošteval vsa merila, po-
dana v razpisni dokumentaciji (cena, kvali-
teta, celovitost ponudbe, finančno stanje
ponudnika) ter izbral najugodnejše ponud-
nike za posamezne podsklope iz razpisne
dokumentacije, in sicer:

– za sklop A (avtoplašči letni):
· podsklop A1 (avtoplašči letni I. sku-

pina): Sitar pneumatic center d.o.o.,
· podsklop A2 (avtoplašči letni II. sku-

pina): Sitar pneumatic center d.o.o.,
· podsklop A3 (avtoplašči letni III. sku-

pina): Sitar pneumatic center d.o.o.,
– za sklop B (avtoplašči zimski):
· podsklop B1 (avtoplašči zimski I.

skupina): Sava tires d.o.o.,
· podsklop B2 (avtoplašči zimski II.

skupina): Sitar pneumatic center d.o.o.,
· podsklop B3 (avtoplašči zimski III.

skupina): Sitar pneumatic center d.o.o.,
– za sklop C (zračnice, ventili, uteži in

injekcije za avtoplašče):
· podsklop C1 (zračnice in ventili): Si-

tar pneumatic center d.o.o.,
· podsklop C2 (uteži in injekcije): Sitar

pneumatic center d.o.o.,
– za sklop D (motorna olja, maziva,

hladilna tekočina, tekočina za vetro-
bransko steklo):

· podsklop D1 (olja in maziva): Cim
d.o.o.,

· podsklop D2 (hladilna tekočina in te-
kočina za vetrobransko steklo): Cim
d.o.o.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sitar pneumatic center d.o.o., Perovo
27, 1241 Kamnik;

– Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, 4502
Kranj;

– CIM d.o.o., Želodnik 1, 1233
Želodnik.

6. (a) Kraj dobave: dobava bo na Mini-
strstvu za notranje zadeve Republike Slove-
nije in na ostalih organizacijskih enotah Mi-
nistrstva za notranje zadeve na območju ce-
lotne države.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– 41,775.346,70 SIT z DDV (Sitar pneu-

matic center d.o.o.),
– 2,770.878 SIT z DDV (Sava tires d.o.o.),
– 15,183.368,10 SIT z DDV (Cim d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem ne nastopa nihče od izvajalcev, kate-
rim je naročilo dodeljeno.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
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Za podsklop A1 (avtoplašči letni I. skupi-
na):

– vrednost najnižje ponudbe:
2,807.233,80 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
4,189.133,20 SIT.

Za podsklop A2 (avtoplašči letni II. sku-
pina):

– vrednost najnižje ponudbe:
18,308.673,60 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
27,906.690 SIT.

Za podsklop A3 (avtoplašči letni III. sku-
pina):

– vrednost najnižje ponudbe:
1,609.388,08 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe: 3,801.336
SIT.

Za podsklop B1 (avtoplašči zimski I. sku-
pina):

– vrednost najnižje ponudbe:
2,770.879,30 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
4,811.538,90 SIT.

Za podsklop B2 (avtoplašči zimski II. sku-
pina):

– vrednost najnižje ponudbe:
8,247.659,38 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
11,428.736,20 SIT.

Za podsklop B3 (avtoplašči zimski III.
skupina):

– vrednost najnižje ponudbe:
7,499.522,80 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
17,744.090 SIT.

Za podsklop C1 (zračnice in ventili):
– vrednost najnižje ponudbe:

1,074.296,30 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1,430.380

SIT.
Za podsklop C2 (uteži in injekcije):
– vrednost najnižje ponudbe:

270.629,80 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

334.449,50 SIT.
Za podsklop D1 (olja in maziva):
– vrednost najnižje ponudbe:

12,208.070,53 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

21,770.395,50 SIT.
Za podsklop D2 (hladilna tekočina in te-

kočina za vetrobransko steklo):
– vrednost najnižje ponudbe: 2,813.755

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

5,180.516,25 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62–63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9395.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/80-99 Ob-18357
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za nabavo ra-
dijskih postaj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
2. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis sta za vse
tri sklope prispeli 2 veljavni (pravočasno
prispeli in pravilno opremljeni) ponudbi. Na-
ročnik je pri izboru najugodnejšega ponud-
nika v skladu z razpisno dokumentacijo kot
merilo upošteval ceno, garancijo, kvaliteto,
dobavni rok ter finančno stanje ponudnika
in za posamezne sklope izbral ponudnika,
ki je za ta sklop zbral največje število točk,
in sicer:

– za sklop 1 (stacionarne radijske po-
staje VHF): ELEKTROTEHNA ELZAS
d.o.o.;

– za sklop 2 (stacionarne radijske po-
staje UHF): ELEKTROTEHNA ELZAS
d.o.o.;

– za sklop 3 (mobilne radijske posta-
je VHF): javni razpis za ta sklop ni uspel,
ker po pregledu ponudb naročniku nista os-
tali popolni in ustrezni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ELEKTROTEHNA ELZAS
d.o.o., Šmartinska c. 152, 1003 Ljubljana.

6. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 3,309.390 SIT z DDV;
– za sklop 2: 1,779.050 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec, ki
mu je bilo naročilo dodeljeno, ne nastopa s
podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop 1 (stacionarne radijske posta-

je VHF): 3,354.134 SIT z DDV; 3,309.390
SIT z DDV;

Za sklop 2 (stacionarne radijske postaje
UHF): 1,677.067 SIT z DDV; 1,779.050
SIT z DDV;

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13955.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

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. 29/99 Ob-18225
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka
55. člena in 3. odstavkom 42. člena zako-
na o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in

postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov, Mestna občina Koper objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt: Prenova in rekonstrukcija
Pretorske palače v Kopru,
številka SL-9701.05.01.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, tel: 066/446-278, faks
066/271-602.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
gradbenih in obrtniških del na objektu Pre-
torska palača v Kopru.

3. Razpoložljiva sredstva:
– PHARE delež: 750.000,00 EUR,
– Slovenski delež: 787.015,83 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: GIP Stavbe-

nik d.d., Koper, Ulica 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija.

5. Ponudbena cena brez davka:
1,537.015,83 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 8 me-
secev od vročitve obvestila o uvedbi v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Ljubljana, 2. december 1999 ob
9.30.

9. Število prispelih ponudb:
1. GIP Stavbenik d.d., Koper, Slove-

nija,
2. SGP Koper d.d., Koper, Slovenija.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 1,597.526,25 EUR in
1,537.015,83 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
88 z dne 29. oktobra 1999, številka
Ob-13866 in Ob-13867.

Mestna občina Koper

Št. 29/99 Ob-18226
In accordance with the Regulation on rat-

ification of the Framework Agreement be-
tween the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public Pro-
curement Act, section 9, paragraph 1 of Arti-
cle 55 and paragraph 3 of Article 42 (OG RS
24/97) and according to the Article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed,
Municipality of Koper announces

the Decision
on the Selection of the Successful

Tenderer
for the project Refurbishment and

Restoration of the Praetor’s Palace,
Koper,

No SL-9701.05.01.
1. Contracting Authority: Municipality of

Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, phone:
066/446-278, faks 066/271-602.

2. Subject of Tender: Restoration of the
Praetor’s Palace.
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3. Available funds:
– PHARE component: EUR

750,000.00,
– Slovene component: EUR

787,015.83
4. The selected Tenderer: GIP Stavbe-

nik d.d., Koper, Ulica 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
1,537,015.83.

6. Completion period: Within 8 (eight)
months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Ministry of Economic Re-
lations and Development, Ljubljana, 2nd De-
cember 1999 at 9:30 hrs.

9. Number of Tenders:
1. GIP Stavbenik d.d., Koper, Slovenia,
2. SGP Koper d.d., Koper, Slovenia.

10. Highest and lowest Tender price
without taxes: EUR 1,597.526,25 and EUR
1,537.015,83.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to
PHARE rules – Decentralised Implementa-
tion System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia: Official Gazette of the Republic of
Slovenia, dated 29th October 1999, No

Ob-13866 and Ob-13867.
Municipality of Koper

Ob-18347
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančnih, tehničnih in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov, Občina Ilirska Bistrica objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Eco Adria: Wastewater
Treatment Plant and Sewage system in

Ilirska Bistrica,
No SL-9701.02.03.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361, faks
067/41-284.

2. Predmet javnega naročila: izvedba ka-
nalizacijskih kanalov od vasi Jasen do nase-
lja Jasenska Pila in priključitev na obstoječ
kanalizacijski sistem Ilirske Bistrice.

3. Razpoložljiva sredstva:
– PHARE component: 150.000 EUR,
– Slovene component: 149.493,99 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: Primorje,

d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, Slovenia.

5. Ponudbena cena brez davka in po
zmanjšanju obsega del: 299.493,99 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: štiri
mesece po izročitvi obvestila o uvedbi v
delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji in po zmanjšanju obsega del.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: VGI, d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000
Ljubljana, 29. november 1999 ob 9.30.

9. Število prispelih ponudb:
1. Primorje, d.d., Ajdovščina, Slove-

nia,
2. PUV Celje, d.d., Celje, Slovenia.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 319.633,47 EUR in
299.493,99 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13960 in
Ob-13961.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-18351
In accordance with the Regulation on rat-

ification of the Framework Agreement be-
tween the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public Pro-
curement Act, section 9, paragraph 1 of Arti-
cle 55 and paragraph 3 of Article 42 (OG RS
24/97) and according to the Article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed, Mu-
nicipality of Ilirska Bistrica announces

the Decision of the Selection of the
Successful Tenderer for the Project

Eco Adria: Wastewater Treatment Plant
and Sewage System in Ilirska Bistrica,

No SL-9701.02.03.
1. Contracting Authority: Municipality of Ili-

rska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bis-
trica, phone: 067/41-361, fax: 067/41-284.

2. Subject of Tender: Construction of the
sewage main from the village Jasen to the
settlement Jasenska Pila with the connec-
tion to the existing sewage main of Ilirska
Bistrica.

3. Available funds:
– PHARE component: EUR

150.000.00,
– Slovene component: EUR

149,493.99.
4. The selected Tenderer: Primorje,

d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, Slovenia.

5. Tender price without taxes after the
reduction of the scope of works: EUR
299,493.99.

6. Completion period: Within 4 (four)
months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation and after the reduction of the
scope of works.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: VGI, d.o.o., Hajdrihova
28c, 1000 Ljubljana, 29th November 1999
at 9:30 hrs.

9. Number of Tenders:
1. Primorje, d.d., Ajdovščina, Slove-

nia,

2. PUV Celje, d.d., Celje, Slovenia.
10. Highest and lowest Tender price

without taxes after the reduction of the
scope of works: EUR 319.633,47 and EUR
299.493,99.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to PHARE
rules – Decetralised Implementation System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia: 29th October 1999, No Ob-13960 and
Ob-13961.

Municipality of Ilirska Bistrica

Ob-18005
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: 7. 12. 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: Geodetski zavod Celje, Uli-
ca XIV. divizije10, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prenos
lege gradbene parcele in izdelava parce-
lacijskih načrtov za priključek Lopata.

7. Pogodbena vrednost: 10,405.910 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,443.360 SIT, 10,405.910 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-18006
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. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Celje – magistrala
sever – rekonstrukcija Mariborske ce-
ste, R2 odsek 430/282 Slovenske Ko-
njice – Celje od km 7+500 do km
8+160, II. etapa

7. Pogodbena vrednost:
663,112.677,92 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

697,585.573 SIT, 663,112.677,92 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Ob-18007
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC odsek Viš-
nja Gora–Bič; cestninska postaja Dob, av-
tocestna baza Ljubljana–izpostava Dob, klic
v sili–tehnološki del, rezervoar Dob za kate-
rega so bila poslana vabila usposobljenim
ponudnikom dne 11. 10. 1999, so se prija-
vili trije ponudniki. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da je bila samo
ena ponudba popolna. Glede na določilo
prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS,
d.d., ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da
se druga faza javnega razpisa s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, ponovi pod ena-
kimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC odsek Višnja Gora
– Bič; cestninska postaja Dob, avtocest-
na baza Ljubljana – izpostava Dob, klic
v sili – tehnološki del, rezervoar Dob.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpis za

ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
33 z dne 24. 4. 1999.

13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-18008
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za AC
Srmin–Socerb; dopolnitev dokumentacije
za predora Kastelec in Dekani na nivo PGD,
PZR, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z
dne 17. 9. 1999, sta se prijavila dva ponud-
nika. Po pregledu in oceni ponudb je bilo
ugotovljeno, da sta bili obe ponudbi popol-
ni. Strokovna komisija je ugotovila, da po-
nudbene cene bistveno odstopajo od orien-
tacijske cene naročila, objavljene v Urad-
nem listu RS. Takšno odstopanje pa je nes-
prejemljivo glede na nezahtevnost predorov
in pa na dejstvo, da je karakteristični prerez
predora že v celoti definiran, saj praktično v
ničemer ne bo odstopal od predorov na AC
čez Trojane. Prav tako sta ponudnika, gle-
de na prvi razpis, dvignila ceno za 17% ozi-
roma 28%. Glede na določilo drugega od-
stavka 42. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po četrtem odstavku 41. člena ZJN spre-

jel sklep, da se delo odda s sklenitvijo ne-
posredne pogodbe.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Sr-

min–Socerb; dopolnitev dokumentacije
za predora Kastelec in Dekani na nivo
PGD, PZR.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-18009
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, kontaktna oseba Marko Pla-
ninšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA Celje,
tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila – uteme-

ljitev: cena 80%, usposobljenost ponudnika
10% in reference 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Alea Group, d.o.o.,
Glavni trg 12, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja odvodnega
kanala zalednih voda v Skalni kleti in
nizkonapetostnega priključka za črpa-
lišče fekalnih voda na Skalni kleti.

Kraj: Celje.
7. Pogodbena vrednost:

24,379.194,70 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
1. CE-KA, d.d. za asfalterska dela,
2. Elektrosignal, d.o.o., za elektrodela.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

40,481.216,33 SIT, 24,379.194,66 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.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

Ob-18020
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

3. Datum izbire: 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM d.d.,
Šentjanž pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta Glavni trg 28,
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
173,299.380,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 197,491.762 SIT, 152,100.072 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 096-32/99 Ob-18063
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 50.

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

3., 4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del: izvedba zamenjave oken (PVC – tri-
komorna s trojnim tesnenjem).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: Držav-
na revizijska komisija je 13. 12. 1999 raz-
veljavila sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika, ker merila niso bila določena v
skladu z 21. členom ZJN.

12., 13.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 2208 Ob-18107
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena, reference,
rok izvedbe, garancije, dodatne ugodno-
sti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gradbenik, d.d., Kranj-
čeva 6, Lendava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela pri gradnji
Dnevnega centra v Domu upokojencev
Lendava – I. faza.

7. Pogodbena vrednost:
59,941.566,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (popolne): 65,003.948 SIT,
59,941.566,60 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 2208 Ob-18109
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emon-
ska 8, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela za gradnjo
objektov Zavoda dr. Marjana Borštnar-
ja, Dornava.

7. Pogodbena vrednost:
822,135.910,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (popolne): 830,538.184 SIT,
701,910.336 SIT (neto z upoštevanimi po-
pusti).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 240-9/99-3/2 Ob-18110
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica, faks 067/41-284.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena s fiksnostjo
cen, rok izvedbe razpisanih del, reference
ponudnika, finančno stanje s podatki, ki dol-
goročno izkazujejo stanje ponudnika, ga-
rancijski roki, ustreznost ponudbe zahtevam
razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno zidarstvo “Žilj”, Pro-
sen Stanislav, s.p., Kuteževo 3c, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušitvena dela stare-
ga prizidka in gradbena dela do I. faze.

Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,456.544,08 SIT, 30,720.004 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-13046.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 35205-1/99 Ob-18111
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne in

meteorne kanalizacije – kanal A na Kalu
pri Pivki.

7. Pogodbena vrednost: 8,902.983 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,532.973 SIT, 8,902.983 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-14995.

Občina Pivka

Št. 2074 Ob-18112
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Se-

novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

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 (utemelji-

tev izbire): reference, poznavanje hidrogeo-
loških razmer, ponudbena cena, plačilni po-
goji, ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Flowteks Geoprojekt,
d.o.o., Letališka 27, 1110 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: likvidacija opuščenih
rudarskih objektov – izdelava hidrološ-
kih barier na VI. obzorju.

7. Pogodbena vrednost:
135,327.133,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,327.133,20 SIT,
129,405.502,80 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-11554.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Št. 203-112/99-04/1 Ob-18113
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela v obdobju zadnjih 5
let, ponudbena cena, rok izvedbe, garancij-
ski rok, usposobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska Bi-
strica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba obrtniških in
instalacijskih del za izgradnjo bloka z
varovanimi stanovanji Maribor – Tezno.

7. Pogodbena vrednost: 184,902.260
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

214,977.482 SIT, 205,199.909,28 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14314.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 203-111/99-04/1 Ob-18114
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in podizva-
jalcev za tovrstna dela v obdobju zadnjih 5
let, ponudbena cena, rok izvedbe, garancij-
ski rok, usposobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska Bi-
strica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del in zunanje ureditve s priključki za
izgradnjo bloka z varovanimi stanovanji
Maribor – Tezno.

7. Pogodbena vrednost: 140,944.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

172,748.723 SIT, 162,921.358,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14315.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-18115
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Men-

geš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
tel. 737-081, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izveden je bil javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti in na podlagi priznanja
sposobnosti s pisnim povabilom izvedeno
zbiranje ponudb za izgradnjo pločnika – Zo-
ranina, Zadružniška in Maistrova ulica, za
izgradnjo brežine na Dobenem in sanacijo
kanalizacije na Zavrteh v Občini Mengeš.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 1. 12. 1999 ob 16.30, v prostorih
Občine Mengeš, sklep o izboru je bil izdan
9. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– reference ponudnika (poslovnost, stro-
kovnost),

– rok pričetka in čas trajanja izvedbe,
– ponudbena cena (za vse oziroma po-

samezne investicije),
– garancijski roki in pogoji za izvedena

dela,
– plačilni pogoji oziroma možnost odlo-

ga plačila,
– strokovnost in tehnična opremljenost,
– druge ugodnosti ponudnika.
Izbrani trije ponudniki za vsa dela so ce-

novno najugodnejši, sprejemajo vse pogoje
naročnika, imajo zadostne reference in so
usposobljeni za te vrste dela.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Pločnik: Lavaco, d.o.o., Prušnikova
95, 1210 Ljubljana,

b) Dobeno: Jože Skok, s.p., Veselovo
nabrežje 16, 1234 Mengeš,

c) Zavrti: “Biodom” Janez Dimec, s.p.,
Testenova 13, 1234 Mengeš.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) Pločnik: izgradnja in asfaltiranje ter
zakoličba vodovoda,

b) Dobeno: posek dreves, izgradnja
stene, drenaže,

c) Zavrti: sanacija obstoječe kanaliza-
cije v dolžini 109 m, asfaltiranje.

7. Pogodbena vrednost:
a) Pločnik: v skupni vrednosti del

6,321.248 SIT,
b) Dobeno: v skupni vrednosti del

4,303.206 SIT,
c) Zavrti: v skupni vrednosti del

4,813.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– Pločnik: 8,427.297,97 SIT, (neveljav-

na ponudba) 5,809.732 SIT,
– Dobeno: 6,393.379 SIT, 4,303.206

SIT,
– Zavrti: 7,443.847,46 SIT, 4,813.730

SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri od-
ločitvi za izvajalca za Pločnik je komisija za-
radi neveljavnosti prve upoštevala drugo naj-
nižjo ponudbo.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.

13.
Občina Mengeš

Ob-18171
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, pogoji plačil,
reference ponudnika, rok izvedbe, finančna
sposobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacij-
skega zbiralnika Studenčice–Lesce (II.
faza), odsek Lesce–Trata.

7. Pogodbena vrednost:
56,991.245,17 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,393.172 SIT, 56,991.245,17 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
na je variantna ponudba.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999 in popra-
vek v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 12.
11. 1999.

Občina Radovljica

Št. 353-00-01/99-1850-60 Ob-18172
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-415, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 50 točk,
– rok dokončanja 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inštitut za ekološki inženi-
ring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava tehnične do-
kumentacije kanalizacijskega omrežja,
ureditev ulic po izgradnji po naseljih Do-
goše in Zrkovci.

7. Pogodbena vrednost: 29,575.070 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,151.810 SIT, 26,414.989,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-18130
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

3. Datum izbire: 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (ponudbena cena,
reference, rok izvedbe in rok plačila).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: FORI, d.o.o., Hrastovec 24,
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja računskega centra v Velenju.

7. Pogodbena vrednost: 87,014.234 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,858.209 SIT, 84,331.463 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 351-03-6/99-3635 Ob-18216
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): merila iz razpisne dokumen-
tacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PGP Ljutomer, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniš-
ka dela pri adaptaciji šolske zgradbe na
Stari Cesti.

7. Pogodbena vrednost: 9,656.797 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,656.797 SIT, 7,997.859,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999.

Občina Ljutomer

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

Preklic

Št. 2.0.-6162/99 Ob-18189
Slovenske železnice, Infrastruktura,

1506 Ljubljana, preklicujejo objavo glavnih
podatkov o izidu razpisa za: kvalitetni in koli-
činski nadzor pri prevzemu materiala in izva-
janja del obnove elektrificiranega voznega
omrežja 3kV na elektrificiranih progah SŽ,
d.d., po tretjem odstavku 42. člena zakona
o javnih naročilih, ki so bili objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17638.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-6162/99 Ob-18190
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev objavljen v Uradnem
listu RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje reference pri tovrst-
nih delih v okviru SŽ, d.d., vzpostavljen last-
ni sistem kakovosti, izpiti za hojo po progi,
lasten strokoven kader na vseh področjih
razpisa, cena, druge dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inspect, d.d., Jakšičeva 5,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kvali-
tetni in količinski nadzor pri prevzemu
materiala in izvajanja del obnove elek-
trificiranega voznega omrežja 3 kV na
elektrificiranih prograh SŽ, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 21,800.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,800.000 SIT, 32,837.407,40 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 663-05-641/99-20 Ob-18068
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ustrez-

nost ponujene rešitve, sposobnost in uspo-
sobljenost ponudnika, cena izračunana po
algoritmu v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RAIS – Računalniške aplika-
cije in svetovanje, d.o.o., Jamova 39, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razvoj
informacijskega sistema za podporo po-
dročjem socialno-varstvenih dajatev,
družinskih prejemkov, preživnin, rejnin
in posvojitev na Centrih za socialno de-
lo in na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve ter izvajanje mesečnih
obdelav podatkov za centralna izplačila
družinskih prejemkov, socialno-varstve-
nih dajatev in rejnin ter centralnih izpi-
sov obvestil za preživnine za leta 2000,
2001 in 2002.

7. Pogodbena vrednost: 127,992.456
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik bo
podizvajalcu oddal 30,25% delež razvoja
informacijskega sistema.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja cena 138,418.182 SIT, najniž-
ja cena 119,576.703 SIT.

11.,12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 77-78,
z dne 24. 9. 1999, Ob-12151.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 03300-142/98-33 Ob-18069
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference, finančna spo-
sobnost, rok izvedbe, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik d.d., Stara c.
2, 4220 Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja I. faze gradbenih del prizidka k šoli
in telovadnici OŠ Preserje pri Radoml-
jah.

7. Pogodbena vrednost: ca.
60,000.000 SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,732.293 SIT; 65,473.038 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 26. 11. 1999, Ob-14924.

14.
Občina Domžale

Št. 03300-160/98-34 Ob-18070
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja mostu čez Kamniško bistrico in
dostopne ceste.

7. Pogodbena vrednost: 22,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,417.587 SIT; 25,096.777 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94 z dne 26. 11. 1999, Ob-15421.

Občina Domžale

Št. 03300-87/99-34 Ob-18071
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lambda Group d.o.o., Pre-
serje, Pelechova 15, Radomlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamen-
java vodovodnih cevi Mala Loka – Drag-
omelj.

7. Pogodbena vrednost: 9,875.204 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,225.021,86 SIT, 9,875.204 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13556.

Občina Domžale

Št. 03300-88/99-34 Ob-18072
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grasto d.o.o., Matije Tomca
4, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda v vasi Žiče.

7. Pogodbena vrednost: 7,109.000 SIT
za I. fazo vodovoda, odsek 1.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za celotno investicijo 77.986.206,82
SIT; 60,574.424,55 SIT;

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13557.

Občina Domžale

Št. 03300-89/99-34 Ob-18073
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grasto d.o.o., Matije Tomca
4, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda Ihan-Goričica-Brdo.

7. Pogodbena vrednost: 16,300.000
SIT za izgradnjo I. faze vodovoda, odsek 1.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za celotno investicijo 71,590.591,03
SIT; 45,078.128,39 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13889.

Občina Domžale

Št. 03300-82/99-3 Ob-18074
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ridder Trade d.o.o., Rodi-
ne 6 b, 4274 Žirovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja otroškega igrišča na Viru.

7. Pogodbena vrednost: 8,131.722,91
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,301.437,62 SIT, 8,131.722,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13807.

Občina Domžale

Št. 03300-83/99-33 Ob-18075
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ridder Trade d.o.o., Rodi-
ne 6 b, Žirovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja otroškega igrišča v Krajevni skup-
nosti Venclja Perka v Domžalah.
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7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,184.198 brez DDV; 8,992.941 brez
DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13806.

Občina Domžale

Št. 03300-37/98-34 Ob-18076
1. Naročnik, poštni naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN) javni razpis.
3. Datum izbire 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Slovenče-
va 97, 1000 Ljubljana – za kanala
MD1-MD3 in Gradkom d.o.o., Kunaverjeva
9, 1000 Ljubljana – za kanal P1, Črpališča
Č9, Č12.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja kanalizacije Dragomelj – Pšata.

7. Pogodbena vrednost: za kanala
MD1-MD3 5,536.881 SIT; za kanal P1, Čr-
pališči Č9, Č12 in vodovod 20,000.000
SIT;

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za celotno investicijo 63,196.818,62
SIT; 50,383.790,21 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13557.

Občina Domžale

Št.640-12/99 Ob-18128
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): po merilih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska
Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/a, Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje dnevnih prevozov osnovnošolskih
otrok iz Mestne občine Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 246,60 SIT (z
DDV) po km prevoza.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 280 SIT po km prevoza, 246,60 SIT po
km prevoza.

11., 12.
Mestna občina Murska Sobota

Št.080506-3/99 Ob-18129
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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): cena 70%, reference 10%, teh-
nična opremljenost 10% in kadrovska
opremljenost 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, Kopitarej-
va 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kom-
pletno čiščenje stavbe na Kardoševi 2
in Trubarjev drevored 4.

7. Pogodbena vrednost: 206 SIT/m2,
poročna dvorana 3.570 SIT/enkratno čiš-
čenje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 256,68 SIT/m2 poročna dvora-
na 47.760 SIT/enkratno čiščenje: najnižja
206 SIT/m2, poročna dvorana 3.570
SIT/enkratno čiščenje.

11., 12.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-18131
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovitost ponudbe in ponudbe-
na cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje premoženja.

Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 82,718.440 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 178,855.013 SIT, 82,718.440 SIT.
11.
12.   Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Ob-18151
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Krekova 2, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje razpisnih pogojev
(popolnost ponudbe), kvaliteta storitev in
materiala, reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost, d.d., Ljubljanska
ul. 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje v Domu podiplomcev in go-
stujočih profesorjev na Koroški c. 158 v
Mariboru in v Univerzitetnem športnem
centru na Koroški c. 130 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 1,080.173 SIT
na mesec za leto 2000, 1,134.181 SIT na
mesec za leto 2001.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 1,080.173 SIT na mesec za
leto 2000, 1,134.181 SIT na mesec za leto
2001, najnižja 950.810 SIT na mesec za
leto 2000 in 1,022.120 SIT na mesec za
leto 2001.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je imel zelo kvalitetne in obsež-
ne reference.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Univerza v Mariboru

Ob-18163
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Krekova 2, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje razpisnih pogojev
(popolnost ponudbe), kvaliteta storitev in
materiala, reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis CSM, Grego-
rečeva 28, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje v Domu podiplomcev in gostujočih
profesorjev na Koroški c. 158 v Maribo-
ru in v Univerzitetnem športnem centru
na Koroški c. 130 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 755.600 SIT na
mesec za leto 2000, 846.328 SIT na me-
sec za leto 2001.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 843.948 SIT na mesec za leto
2000, in 907.244 SIT na mesec za leto
2001, najnižja 755.650 SIT na mesec za
leto 2000 in 846.328 SIT na mesec za
leto 2001.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Univerza v Mariboru

Ob-18164
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Krekova 2, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje razpisnih pogojev
(popolnost ponudbe), kvaliteta storitev in
materiala, reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistilni servis CSM, Grego-
rečeva 28, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: hišniš-
ko - vzdrževalne in druge storitve v Do-
mu podiplomcev in gostujočih profesor-
jev na Koroški c. 158 v Mariboru in v
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Univerzitetnem športnem centru na Ko-
roški c. 130 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 1,094.800 SIT
na mesec za leto 2000, 1,226.176 SIT na
mesec za leto 2001.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,147.755 SIT na mesec za leto 2000,
in 1,233.836 SIT na mesec za leto 2001,
1,094.800 SIT na mesec za leto 2000 in
1,226.176 SIT na mesec za leto 2001.

11.
 12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Univerza v Mariboru

Št. 603-0007/99-50 Ob-18165
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, Velenje.

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

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (50%), referen-
ce (30%), druge ugodnosti (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20,
Celje,

– APS, d.d., Velenje, Koroška 64, Vele-
nje,

– Roman Strehar, s.p., Podkraj 22, Ve-
lenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ponud-
nikom so bili dodeljeni naslednji sklopi rela-
cij:

– Izletnik Celje: 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,
3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.4.1.,

– APS Velenje: 3.1.1., 3.5.1., 3.5.2.,
3.5.3., 3.5.4.,

– Roman Strehar: 3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4., 3.2.5., 3.4.2.

7. Pogodbena vrednost:
– Izletnik Celje za vse relacije skupaj

76.340,88 SIT/dan,
– APS Velenje za vse relacije skupaj

30.430 SIT/dan,
– Roman Strehar za vse relacije skupaj

52.060,50 SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudniki so se prijavili na različne sklo-
pe, zato so vrednsoti ponudb enake pogod-
benim vrednostim.

11., 12.
Mestna občina Velenje

Št. 178/3-99 Ob-18166
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in plačilni pogoji, čas, po-
treben za izplačilo škode in višina bruto rea-
lizirane zavarovalne premije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adriatic zavarovalna družba,
d.d., PE Ljubljana, Dunajska cesta 63, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje avtomobilov Urada predsednika
Vlade Republike Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 5,385.975 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,573.156 SIT, 5,385.975 SIT.
11., 12.

Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika Vlade

Ob-18167
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in plačilni pogoji, čas, po-
treben za izplačilo škode in višina bruto rea-
lizirane zavarovalne premije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
OE Ljubljana, Verovškova 60/b, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje poslovnega letala Urada pred-
sednika Vlade Republike Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 23.622,45
USD v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju NLB za obračun deviznih prilivov in
odlivov podjetij.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26.922,95 USD, 23.622,45 SIT.
11., 12.

Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika Vlade

Št. 351/01-94/98 Ob-18168
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost idejne zasnove z vidi-
ka umeščenosti arhitekture v prostor in so-
cialna raba prostora, ustreznost idejne za-
snove z vidika povezave na obstoječi objekt
in racionalna rešitev celote, reference ne-
posrednih izvajalcev in ponudnika, ponud-
bena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Kidričeva 9A,
Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za dozida-
vo in adaptacijo Osnovne šole Col.

7. Pogodbena vrednost: 13,995.590 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,352.656 SIT, 13,995.590 SIT.
11., 12.

Občina Ajdovščina

Ob-18213
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
069/32-010, faks 069/21-007.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana naslednja merila: kvaliteta idejne
rešitve, reference ponudnika za tovrstne
zdravstvene objekte, cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studio Locus, d.o.o., iz Ljub-
ljane, Vojkova 65.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt, PGD in PZI) za novogradnjo gine-
kološko porodniškega oddelka Splošne
bolnišnice Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 31,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,880.000 SIT, 31,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999 in po-
pravki v Uradnem listu RS, št. 85-86 z dne
22. 10. 1999, št. 95/12-99, Ob-13202 in
Ob-13652.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-18214
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za opravljanje prevo-
zov učencev osnovnih šol v Občini Gornja
Radgona v letu 2000.

3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izboru najugodnejšega po-
nudnika so bili upoštevani razpisani kriteriji:
ponudbena cena, reference in druge ugod-
nosti ponudnika za izvajanje prevozov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Certus avtobusni promet Maribor,
d.d., za prevoze učencev Osnovne šole
Gornja Radgona in Osnovne šole dr. Janka
Šlebingerja,

b) Salaj Ivan, s.p., avtobusni prevozi, Lu-
tverci 36, Apače, za prevoze učencev Os-
novne šole Negova,

c) Avtobusni prevozi Vračko, s.p., Gor-
nja Radgona, za prevoze učencev Osnovne
šole Apače.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev osnovnih šol v
Občini Gornja Radgona v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 16,066.780
SIT letno:

a) 6,887.310 SIT letno,
b) 4,379.500 SIT letno,
c) 4,799.970 SIT letno.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 464,24 SIT, 202,10 SIT za neto prevo-
ženi km.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.

Občina Gornja Radgona

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. 403-4-1/99-762 Ob-18103
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Maribor, Voš-
njakova 16, Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 4. točka
prvega odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire:22. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 3. in 4. točka prvega odstavka
55. člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Plinarna Maribor, d.d., Pli-
narniška ul. 9, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za pravo-
sodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: zemeljski plin – 150.000 m3.

7. Pogodbena vrednost: 5,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora

Maribor

Št. 19646 Ob-18217
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB.UV/VV-70 z dne
21. 12. 1999, je na podlagi dokumentaci-
je, prejete od tehnične službe, ugotovila, da
obstaja samo en proizvajalec takšnih rezerv-
nih delov za ventile.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-18125
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri
in s pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
Pesnica pri Mariboru.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projekt Licencing services 2000.

7. Pogodbena vrednost: 36,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

3. Datum izbire: 21. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Edward Vogt Valve Co.,
South Saunders Str. 1900, N. C. 27602
Raleigh, U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slo-
venija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 setov in 4 kosi rezerv-
nih delov za ventile.

7. Pogodbena vrednost: 5,770.731 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 30-9/99/0003 Ob-18191
V javnem razpisu za dobavo in garancij-

sko vzdrževanje standardne računalniške

strojne opreme pod oznako PNO.IT-2000,
pod Ob-16545 in v javnem razpisu za doba-
vo in garancijsko vzdrževanje mreže, komu-
nikacijske in druge računalniške strojne
opreme pod oznako PMO.IT-2000, pod
Ob-16547, objavljena v Uradnem listu RS,
št. 97-98 z dne 3. 12. 1999, se merilo
reference ponudnika na razpisanem po-
dročju pravilno glasi:

Pogoj: prodaja ponujene blagovne znam-
ke določene opreme pri ponudniku leta 1999
glede na leto 1998 ni padla za več kot 50%.

Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Ob-18093
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, telefaks: 062/3005
675.

2. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE Ož-
balt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 kom generatorjev s pri-
padajočimi sistemi vzbujanja.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
2.218,200.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: sukcesivno
do vključno januarja 2004.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Sektor prenove, Obrežna 170,
Maribor, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ.
dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za ugotavljanje sposobnosti in za doba-
vo opreme znaša 300.000 SIT. Zainteresi-
rani ponudniki morajo ta znesek nakazati na
žiro račun Dravskih elektrarn Maribor,
d.o.o., št. 51800-762-99405 pri Agenciji
za plačilni promet Maribor.

Ponudniki, ki nimajo stalnega sedeža v
Republiki Sloveniji, lahko plačajo razpisno
dokumentacijo z nakazilom zneska 3.000
DEM (ali ustreznega zneska v drugi konver-
tibilni valuti) na račun št. 51800-601-28970
pri Novi kreditni banki Maribor (SWIFT: KBM
ASI2X).

Razpisno dokumentacijo za predhodno
ugotavljanje sposobnosti  je možno dvigniti
proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi s posebno kurirsko službo na
ponudnikove stroške proti predhodni pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije. Naročnik ne prevzema nobene od-
govornosti za primer izgube ali zakasnitve
pošiljke.

Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za dobavo opreme, bodo razpisno do-
kumentacijo za pripravo ponudb prejeli sku-
paj s povabilom za nudenje brez dodatnega
plačila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijave za ugotavljanje sposobno-
sti: 24. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijave: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
za dobavo opreme bodo objavljeni v pisnem
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pozivu za dostavo ponudb, ki bo dostavljen
vsem ponudnikom, ki jim je bila priznana
sposobnost.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: konzorcij.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti: po-
trebne izkušnje, strokovni kadri, proizvodne
zmogljivosti, sistem kontrole kvalitete, sta-
bilno finančno poslovanje.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– domačim ponudnikom bo priznana
zaščita v skladu z uredbo o višini zaščite
domačih ponudnikov v postopku oddaje jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 47/97),

– ponudniki bodo obveščeni o priznani
sposobnosti v roku 19 dni od datuma za
predložitev prijave za ugotavljanje sposob-
nosti,

– merila za izbiro dobavitelja opreme bo-
do:

– ponudbena cena,
– ponderirani garantirani izkoristek

generatorjev,
– stroški vzdrževanja v prvih 15 letih

obratovanja.
10. Datum in številka objave namere, če

je bila objavljena: namera o objavi razpisa je
bila objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 81-82  z dne 8. 10. 1999.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-18094
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, telefaks: 062/3005
675.

2. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE Ož-
balt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 kom vertikalnih Kapla-
novih turbin s pripadajočo pomožno
strojno opremo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
3.600,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: sukcesivno do
vključno februarja 2004.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Sektor prenove, Obrežna 170,
Maribor, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ.
dipl. ekon.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za ugotavljanje sposobnosti in za doba-
vo opreme znaša 300.000 SIT. Zainteresi-
rani ponudniki morajo ta znesek nakazati na
žiro račun Dravskih elektrarn Maribor,
d.o.o., št. 51800-762-99405 pri Agenciji
za plačilni promet Maribor.

Ponudniki, ki nimajo stalnega sedeža v
Republiki Sloveniji, lahko plačajo razpisno
dokumentacijo z nakazilom zneska 3.000
DEM (ali ustreznega zneska v drugi konver-
tibilni valuti) na račun št. 51800-601-28970
pri Novi Kreditni banki Maribor (SWIFT:
KBM ASI2X).

Razpisno dokumentacijo za predhodno
ugotavljanje sposobnosti  je možno dvigniti
proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi s posebno kurirsko službo na
ponudnikove stroške proti predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentaci-
je. Naročnik ne prevzema nobene odgovor-
nosti za primer izgube ali zakasnitve pošiljke.

Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za dobavo opreme, bodo razpisno do-
kumentacijo za pripravo ponudb prejeli sku-
paj s povabilom za nudenje brez dodatnega
plačila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijave za ugotavljanje sposobno-
sti: 9. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijave: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
za dobavo opreme bodo objavljeni v pisnem
pozivu za dostavo ponudb, ki bo dostavljen
vsem ponudnikom, ki jim je bila priznana
sposobnost.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: konzorcij.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti: po-
trebne izkušnje, strokovni kadri, proizvodne
zmogljivosti, sistem kontrole kvalitete, sta-
bilno finančno poslovanje.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– domačim ponudnikom bo priznana
zaščita v skladu z uredbo o višini zaščite
domačih ponudnikov v postopku oddaje jav-
nih naročil (Ur. l.  RS, št. 47/97),

– ponudniki bodo obveščeni o priznani
sposobnosti v roku 16 dni od datuma za
predložitev prijave za ugotavljanje sposob-
nosti,

– merila za izbiro dobavitelja opreme
bodo:

– ponudbena cena,
– ponderirani garantirani izkoristek

turbine,
– stroški vzdrževanja zaradi kavitacij-

skih poškodb
– izguba energije zaradi puščanja. vo-

dilnika turbine in napak v garancijski dobi
10. Datum in številka objave namere, če

je bila objavljena: namera o objavi razpisa je
bila objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-18231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, telefaks
061/444-567.

2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana – skla-
dišče TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: črna in barvna metalurgija.

(c) Ocenjena vrednost naročila: črna in
barvna metalurgija 30,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, Komer-
cialno nabavni sektor, soba št. 33, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 1. 2000 od 8.
do 12. ure vsak delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR TE-TOL:
50103-601-16504.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 13. uri v sejni sobi TE-TOL.

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): glavni pogoji so:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,

– da je predložil BON1, BON2 ali BON3,
ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna cena.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Ob-18120
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JVIZ OŠ Dobrepolje, Videm 80, Vi-
dem Dobrepolje tel. 061/7807-210 faks
061/7807-210.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Dobrepolje, Vi-
dem 80 PŠ Kompolje, Kompolje 78, PŠ
Ponikve, Ponikve 38, PŠ Struge Lipa 16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. goveje in svinjsko meso v vrednosti
2,122.872 SIT,

2. zajčje, piščančje in puranje meso ter
izdelki v vrednosti 3,905.288 SIT,

3. sveže sadje in vrtnine v vrednosti
3,427.224 SIT,

4. konzervirano sadje, vrtnine, ribe in jaj-
ca v vrednosti 1,798.440 SIT,

5. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
6,455.528 SIT,

6. kruh in izdelki v vrednosti
11,068.612 SIT,

7. gotove zamrznjene jedi v vrednosti
2,903.010 SIT,

8. splošno prehrambeno blago v vred-
nosti 6,745.638 SIT.
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Okvirne količine za posamezne artikle
so razvidne iz razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin artiklov, glede na dejanske potrebe
med letom. Naročnik si pridržuje tudi pra-
vico do razširitve ali zožitve asortimana bla-
ga. Na razpis se naj javijo le ponudniki, ki
so sposobni dostaviti blago vsak dan do 7.
ure na vse štiri lokacije za katere velja ta
razpis.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
38,426.612 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000
do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
od 9. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 20. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v tajništvu šole proti dokazilu o pla-
čilu 7.000 SIT na žiro račun šole, št. ŽR:
50130-603-56052 za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: JVIZ OŠ Dobrepolje, Videm
80, Videm Dobrepolje, v zalepljenih kuver-
tah z žigom pošiljatelja na hrbtni strani, ter
naslovom pošiljatelja. Na kuverti mora biti
oznaka “Ne odpiraj – ponudba”, in številko
objave v Uradnem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 31. 1. 2000
ob 12. uri v OŠ Dobrepolje, Videm 80, v
zbornici.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom, oziroma
osebnim dokumentom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljen vsakodnevni dovoz blaga

do 7. ure,
– plačilni rok 30 dni,
– za sadje in zelenjavo: mora biti garanti-

rana cena do 31. 12. 2000. Cena se lahko
spremeni v skladu s 7. členom kupoprodaj-
ne pogodbe,

– drugi pogoji razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev. Po-
nudniki bodo obveščeni o izidu razpisa naj-
kasneje do 11. 2. 2000.

10.
JVIZ OŠ Dobrepolje

Št. 404-08-260/99 Ob-18121

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. skupina: postrv očiščena, oslič file,
oslič brez glave, oslič paniran, sardele
očiščene, sardele panirane, lignji očiš-
čeni – skupaj ca. 30.000 kg,

2. sardele panirane brez kosti, losos
file, škarpena brez glave, morski pes kot-
leti, hobotnica očiščena, raki panirani,
škampi (13-16), gamberi (70-90), školj-
ke dagnje očiščene, morski sadeži –
skupaj ca. 2000 kg.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 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 3. 2. 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 57/99), 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 7. 2. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom, ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 57/99 – Ribe.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 9. 2. 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 ponudnikov
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. 98,

– 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:

I. Kakovost – utež 0,5:
Naročnik bo ocenjeval naslednje para-

metre kakovosti:
– če ima ponudnik pridobljen certifikat

kakovosti ISO 9001 ali 9002, ali uveden
sistem HACCP prejme 50 točk,

– če ponudnik nima certifikata kakovosti
ISO ali sistema HACCP, izpolni vprašalnik o
sistemu zagotavljanja kakovosti. Seštevek
pozitivnih odgovorov je maksimalno 25 točk,

– če ima ponudnik lasten kemijski kon-
trolni laboratorij, prejme 20 točk,

– če ima ponudnik lasten mikrobiološki
kontrolni laboratorij, prejme 20 točk,

– če je ponudnik za svoje izdelke dobil
priznanje za kakovost na mednarodnih, do-
mačih sejmih in znak kakovosti SQ, pridobi
naslednje št. točk.

Mednarodni sejem: za vsako priznanje
po 1 točko, vendar ne več kot 5 točk.

Domači sejem: za vsako priznanje po
0,5 točke, vendar ne več kot 3 točke.

Znak kakovosti SQ: za vsako priznanje
po 0,5 točke, vendar ne več kot 2 točki.

Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navede-
nem merilu.

II. Pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,3

Naročnik bo ocenjeval naslednje poka-
zatelje:

– kapaciteta skladišč, maks. 25 točk,
– število in nosilnost transportnih vozil,

maks. 25 točk,
– pokritost s transportom po Sloveniji,

maks. 25 točk,
– odzivni čas za izvedbo naročila, maks.

25 točk.
Ponudnik z najboljšimi pokazatelji, bo

prejel maks. št. možnih točk, ostali pa za isti
odstotek, kot imajo slabše pokazatelje, niž-
je št. točk.

Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navede-
nem merilu.

III. Finančni pokazatelji – utež 0,2
Naročnik bo ocenjeval naslednje poka-

zatelje:
a) dobiček oziroma izguba pri poslova-

nju
– ponudnik izkazuje čisti dobiček –

30 točk,
– ponudnik prikazuje pozitivno nulo –

15 točk,
– ponudnik ima prikazano izgubo ali ne-

krito izgubo – 0 točk,
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b) gospodarnost poslovanja
– če je kazalnik gospodarnosti 1 in več

– 40 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti od

0,8 do 0,99 – 20 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti do

0,79 – 0 točk.
c) razmerje med čistim dobičkom/iz-

gubo ter prihodki
– če je razmerje večje kot 0,01 –

30 točk,
– če je razmerje od 0,005 do 0,01 –

20 točk,
– če je razmerje od 0,001 do 0,004 –

10 točk,
– če je razmerje negativno ali manjše

od 0,001 – 0 točk.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,

se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) Dobiček oziroma izguba pri poslova-

nju za leto 1998
– če ponudnik izkazuje dobiček –

100 točk,
– če ima ponudnik čisto nulo – 50 točk,
– če ima ponudnik prikazano izgubo –

0 točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je

100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navede-
nem merilu.

Naročnik bo s sklepom priznal sposob-
nost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli naj-
manj 50% vseh možnih točk. V nadaljevanju
postopka bo naročnik skladno z 49. čle-
nom ZJN vsem ponudnikom, ki jim bo priz-
nana sposobnost, poslal pozive za oddajo
ponudbe, na podlagi katerih bo naročnik
ponovno točkoval ponudbe. Ponudnik, ki
bo ponudil cenovno najugodnejši predra-
čun za skupino bo prejel 100 točk, ostali
ponudniki pa procentualno manj.

Na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz
ocenjevanja sposobnosti in cenovnega de-
la, bo naročnik izbral dobavitelje, ki bodo
pridobili največji seštevek točk za posamez-
no skupino in z njimi sklenil prodajno po-
godbo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pismene v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.

10.
RS, Ministrstvo za obrambo

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. 1673-1/99 Ob-18319

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana,
faks 067/346-370.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava programa
varstva in razvoja Kobilarne Lipica – oce-

na strokovnih podlag ter izdelava pro-
grama varstva in razvoja. Ocenjena vred-
nost naročila je 8,000.000 SIT (brez DDV).

3. Kraj izvedbe: Kobilarna Lipica.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: kom-

pletiran program varstva in razvoja je treba
oddati do 31. 7. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
bilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, kontaktna
oseba je Katarina Višnar, tel. 067/391-697.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti ves čas trajanja razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo znaša 5.000 SIT plačljivih na ŽR:
51420-603-32751.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti po pošti s priporočeno pošiljko
do vključno 6. 2. 2000 (poštni žig), ali  oseb-
no v tajništvo do 7. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, p.p. 47.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v hotelu Maestoso v
Lipici, 7. 2. 2000 ob 13. uri.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik naj predloži predpisa-
na dovoljenja za opravljanje dejavnosti za
področje, v katero spada izvedba javnega
naročila ter izjavo o zadostnih prostorih teh-
ničnih zmogljivostih.

10., 11.
Kobilarna Lipica

Javni razpisi

Popravek

Ob-18218
V javnem razpisu za zbiranje predlogov

za financiranje programov športa v letu
2000 naročnika Občine Pivka, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 27. 12.
1999, Ob-17509 se v 4. točki besedilo
glasi: “Rok za prijavo je vključno 17. januar
2000, na naslov Občina Pivka, Kolodvor-
ska 5, Pivka.

Občina Pivka

Ob-18182
Na podlagi 3. člena odredbe o načinu

oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti

javni razpis
za vključevanje podjetij v projekt:
“Spodbujanje uvajanja celovitega

sistema stalnih izboljšav v podjetjih“
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor prve skupine 15 podjetij za vključitev v

projekt: “Spodbujanje uvajanja celovitega si-
stema stalnih izboljšav v podjetjih po metodi
20 ključev“.

Projekt je del Razvojnega programa za
pospeševanje konkurenčnosti slovenske in-
dustrije, ki je zastavljen za obdobje 2000 –
2003. Cilj projekta je podpora podjetjem
pri sistematičnem prenosu znanja in uvaja-
nju sistemov stalnih izboljšav, z uporabo sve-
tovano priznane metode “20 ključev“, avtor-
ja Iwao Kobayashia. Metoda je bila izbrana
zaradi celovitosti pristopa, merljivih rezulta-
tov v praksi in učinkovitega prenosa znanja
v podjetja.

Projekt bo vodila svetovalna organiza-
cija, Deloitte &Touche, Ljubljana, ki je bi-
la izbrana na javnem razpisu Ministrstva
za gospodarske dejavnosti za izbor izva-
jalca.

V projekt bo v obdobju 2000 – 2003
postopoma vključenih 60 slovenskih podje-
tij iz vseh panog, ki bodo potrdila:

– odločnost vodstva za doseganje ciljev
povečevanja produktivnosti in pripravljenost,
da za uvajanje konceptov, lastno usposab-
ljanje in prenos znanja na druge, nameni
najmanj 25% svojega časa,

– pripravljenost vodstva za investiranje v
usposabljanje vseh zaposlenih v podjetju,

– sodelovanje skupine (najmanj treh) za-
poslenih strokovnjakov v podjetju, ki se bo-
do usposabljali za uporabo metode in na-
menili za izvajanje projekta najmanj 50% svo-
jega časa,

– lastno financiranje projekta glede na
predvidene namene in obseg.

3. Merila za izbor podjetij in način
ocenjevanja: prva skupina podjetij za vklju-
čitev v projekt bo izbrana na osnovi nasled-
njih meril:

1. Sposobnosti in pripravljenosti vod-
stva za uvajanje stalnih izboljšav,

2. Finančne stabilnosti, solventnosti in
likvidnosti,

3. Tržne uspešnosti proizvodnega
programa,

4. Vlaganja v razvoj in človeške vire.
Vrednost posameznih meril in kriteriji za

ocenjevanje so podrobno predstavljeni v
razpisni dokumentaciji.

Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki
jo sestavljajo sodelavci ministrstva in izbra-
nega zunanjega izvajalca projekta.

4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-

polago za sofinanciranje stroškov uvajanja
metode v podjetja v letu 2000 za dve skupi-
ni podjetij, je 400,000.000 SIT in je odvi-
sna od zneskov, ki bodo za proračunsko
postavko 6372 odobreni v proračunu Re-
publike Slovenije za leto 2000.

Obseg sofinanciranja v posameznem
podjetju bo odvisen od dinamike in uspe-
šnosti uvajanja metode glede na zastavljen
načrt, ki ga bo vsako izbrano podjetje izde-
lalo skupno z izvajalcem projekta.

5. Predmet in način sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo podjetjem

stroške uvajanja metode za:
– usposabljanje managerjev in notranjih

svetovalcev doma in v tujini – v višini do
75% stroškov,

– svetovanje domačih in tujih svetoval-
cev pri uvajanju metode – do višine 50%
stroškov,
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– uvajanje informacijskih sistemov za
podporo uvajanju sistemov in spremljanju
rezultatov – do višine 50% stroškov,

– pridobitev licence za uporabo metode
- do višine 50% stroškov.

Izbranim podjetjem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za navedene aktivnosti,
če bodo le-te uspešno izvedene glede na
zastavljen načrt uvajanja metode in potrjene
s poročili o napredovanju v skladu z meto-
dologijo za spremljanje uvajanja sistemov.
Sredstva bodo podjetjem dodeljena na os-
novi poročila in obračuna stroškov trome-
sečno, končni obračun pa bo izdelan v roku
enega meseca po zaključku prvega leta uva-
janja in ne kasneje kot 15. 12. 2000.

6. Prijava in razpisni rok
Popolna prijava, v skladu z navodili v raz-

pisni dokumentaciji, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke, do vključno 7. 2.
2000. Prijava mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis“
in številko objave v Uradnem listu RS na prvi
strani ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pra-
vočasno, komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prosilcem.

7. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog bo v sejni sobi Mi-

nistrstva za gospodarske dejavnosti, Kotni-
kova 5/II, Ljubljana dne 9. 2. 2000 ob
10. uri.

8. Obveščanje o izboru
Podjetja bodo o rezultatih razpisa ob-

veščena najpozneje v roku 45 dni od javne-
ga odpiranja vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na

Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, Ljubljana, soba 15 in na inter-
net naslovu: http://www.mgd.si.

Dodatne informacije o razpisu lahko pod-
jetja dobijo na naslovu ministrstva, telefon:
061/178-32-93, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Mateja Mešl, državna pod-
sekretarka.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Št. 80/99 Ob-18022
Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kreditiranje lokalne infrastrukture -

18LI00A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-

vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), v skup-
nem znesku 2,5 milijarde SIT, za naložbe v
gradbene objekte, napeljave, oziroma na-
bavo opreme in/ali naprav za naslednje del-
ne namene:

1. oskrbe s pitno vodo (delni namen
VOD),

2. čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (delni namen ČIS),

3. odvajanja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (delni namen KAN),

4. ravnanja s komunalnimi odpadki (del-
ni namen ODP)

5. javne snage in čiščenja javnih površin
(JSP)

6. urejanja javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin (UJP)

7. pregledovanja, nadzorovanja in čišče-
nja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračni-
kov zaradi varstva zraka (DIM)

8. daljinskega ogrevanja, ki kot vir ener-
gije izkorišča lesno biomaso (delni namen
LES)

9. razdelilnih plinskih oziroma vročevod-
nih omrežij (delni namen OMR)

10. vozil mestnega in primestnega pot-
niškega prometa, pri katerih so emisije sno-
vi v zrak nižje od določil EURO 2 - Smernica
91/542/EEC in ECE R.49/02 in emisije
hrupa nižje od določil Smernice
92/97/EEC in ECE R.51/02 (delni namen
BUS);

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali

izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb.
Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo
biti organizirani v skladu z zakonom o gos-
podarskih javnih službah.

b) finančni pogoji dodeljevanja kreditov
Kreditirati je mogoče praviloma do 70%

investicije. Na razpis je mogoče prijaviti le
investicije oziroma faze investicij, ki s strani
ERSRS še niso bile kreditirane v maksimal-
nem razpisanem deležu.

Posamezni kredit lahko znaša praviloma
najmanj 10 milijonov SIT.

Krediti se odplačujejo v četrtletnih obro-
kih, z odplačilno dobo v odvisnosti od višine
kredita, življenjske dobe opreme in v prime-
ru koncesijske pogodbe tudi v odvisnosti
od časa trajanja koncesije. Odplačilna doba
za investicije pod delnimi nameni 1 - 9 lah-
ko znaša največ 15 let in za delni namen 10
največ 7 let. Moratorij na odplačilo glavnice
lahko znaša največ dve leti.

Kredit bo potrebno zavarovati s predloži-
tvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
izmed naslednjih zavarovanj:

– ustrezno zavarovanje s strani države
ali

– bančna garancija za ERSRS sprejem-
ljive banke ali

– drugo za ERSRS sprejemljivo prvovrst-
no zavarovanje, opredeljeno v Sklepu o raz-
vrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št.
32/99) ali

– poroštvo občine za izvajalce gospo-
darskih javnih služb ali

– za ERSRS sprejemljiva hipoteka na trž-
no zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne
uporablja za namene družbenih dejavnosti
oziroma javne infrastrukture, v vsaj dvakrat-
ni vrednosti kredita ERSRS, ki so mu prište-
te terjatve, ki so že vpisane v zemljiško knji-
go ali,

– druga za ERSRS sprejemljiva zavaro-
vanja.

V primeru, da je kreditojemalec izvajalec
gospodarske javne službe, mora v primeru
zavarovanja z instrumenti iz 5. in 6. alinee
prejšnjega odstavka predhodno pridobiti tu-
di pozitivno bonitetno mnenje od pooblašče-

nega izvajalca za ugotavljanje bonitete kre-
ditojemalcev in njihovih investicijskih pro-
gramov ali poslovnih načrtov z ekonomske-
ga vidika (lista pooblaščenih ocenjevalcev
je sestavni del razpisne dokumentacije).

Letna obrestna mera za kredite z dobo
odplačevanja do vključno 10 let je 1,9 (ena
cela in devet desetin) odstotka in za kredite
z dobo odplačevanja nad 10 let 2,1 (dva
cela in ena desetina) odstotka.

Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo sklad-
no z zakonom o predpisani obrestni meri,
zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slo-
venije.

Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovana po
predložitvi mesečnih obračunov dotlej
opravljenih del.

c) ostale določbe
Investicije (oziroma faze investicij), za ka-

tere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 1. 1999 in pravilo-
ma zaključene do 31. 12. 2001.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki

kandidata in podatki o investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije) z dokazili, zah-
tevanimi v razpisni dokumentaciji;

b) dokazila o usposobljenosti, oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji;

c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovolje-
nje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi prigla-
šenih del za kreditirano investicijo oziroma
če gre za investicijo, za katero takšno dovo-
ljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizva-
jalca opreme o skladnosti z okoljskimi pred-
pisi;

d) izvleček iz projektne dokumentacije in
poročillo o vplivih na okolje, opredeljeno v
razpisni dokumentaciji;

e) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mo-
ra vključevati cenitveni elaborat za predla-
gano nepremičnino, izdelan s strani cenilca
s certifikatom za cenilca nepremičnin Agen-
cije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
s priloženim pozitivnim bonitetnim mnenjem
pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bo-
nitete kreditojemalcev (ne velja za občine)
in njihovih investicijskih programov ali po-
slovnih načrtov z ekonomskega vidika ali
dokazila o možnosti pridobitve poroštva s
strani države oziroma občine ali s strani
ERSRS potrjen predlog drugega sprejemlji-
vega zavarovanja;

f) potrdilo o plačilu obdelave vloge v zne-
sku 120.000 SIT.

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe bodo
morali kandidati imeti poravnane vse zapad-
le obveznosti do ERSRS ter predložiti sklep
ustreznega organa o najemu kredita ter ak-
ceptne naloge in menice, in v primeru, da je
kreditojemalec občina še soglasje ministra,
pristojnega za finance, k pogodbi o zadol-
žitvi.

Pred prvim črpanjem sredstev pa bodo
morali predložiti sklep o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika, ustrezno zavarovanje in v pri-
merih, ko je bilo ob prijavi predloženo loka-
cijsko dovoljenje, še gradbeno dovoljenje.
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4. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pri-

dobijo na Ekološko razvojnem skladu Re-
publike Slovenije, d.d., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, telefon 061/125-51-96,
telefaks 061/125-20-91, e-pošta: lokal-
na.infrastruktura@ekosklad.si.

5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih

sredstev oziroma najkasneje do 30. 12.
2000. Prvo odpiranje vlog bo opravljeno
6. 3. 2000, nadaljnja odpiranja pa se bodo
opravljala praviloma enkrat tedensko.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošilja-
nje razpisne dokumentacije na njihov na-
slov vsak delovni dan od 9. 1. 2000 dalje
na Ekološko razvojnem skladu Republike
Slovenije, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, tel. (061) 125 51 78, pri Poloni Do-
dič. Pred pošiljanjem razpisne dokumenta-
cije morajo kandidati posredovati dokazilo
o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000
SIT ter navesti naslov, telefon/telefax in kon-
taktno osebo kandidata, naziv investicije,
delni namen razpisa, v katerega se investi-
cija uvršča ter okvirno višino zaprošenih
sredstev.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom “Prijava na
javni razpis 18LI00A xxx (šifra delnega na-
mena).

6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-

ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugoto-
vi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih ele-
mentov iz točke 3, tako vlogo zavrže in kan-
didata o tem obvesti v osmih dneh po kon-
čanem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informaci-
je, podatke in neodvisna strokovna mne-
nja - na stroške kandidata. Če kandidat
zahtevanih dodatnih informacij oziroma
dokumentacije ne dostavi v zahtevanih ro-
kih, se komisija odloča na podlagi znanih
podatkov.

Komisija za izvedbo razpisa bo po kon-
čanem vrednotenju sprejela sklep o dodeli-
tvi sredstev najpozneje v 30 dneh po preje-
mu vloge.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– naložbam, pomembnim za varovanje

okoljsko občutljivih območij (jezera, morje,
kraška področja, vodni viri, narodni parki);

– naložbam, ki izhajajo iz meddržavnih
obveznosti;

– naložbam z višjo stopnjo pokritosti z
lastnimi sredstvi kreditojemalca;

poleg tega pa:
za delni namen 1. VOD
– naložbam v zmanjšanje izgub distribu-

cijskih sistemov;
– naložbam v sanacijo ogroženih vodnih

virov;
– naložbam s hkratnim urejanjem odva-

janja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda;

– naložbam, ki nadomeščajo oporečne
vodne vire.

za delni namen 2. ČIS
– naložbam, kjer se dosega najmanj se-

kundarna stopnja čiščenja;

– naložbam z večjim obsegom zmanjša-
nja emisij na enoto vloženih sredstev (od-
prava večjega skupnega števila enot obre-
menitve, opredeljenih v uredbi o taksi za
obremenjevanje vode (Ur. l. 41/95, 44/95
in 8/96).

za delni namen 3. KAN
– naložbam, ki zajemajo priključitev

omrežja na čistilne naprave;
– naložbam, ki omogočajo zajem odpad-

ne vode na širšem območju;
– naložbam z nižjimi specifičnimi stroški.
za delni namen 4. ODP
– naložbam, ki zmanjšujejo količino od-

padkov za končno odlaganje;
– naložbam, ki zagotavljajo uvajanje si-

stemov zbiranja in odstranjevanja odpadkov
na širšem območju;

– naložbam, ki omogočajo razvrščanje
in ločevanje odpadkov z zagotovljeno na-
daljnjo izrabo;

– naložbam v nova odlagališča ali pove-
čanje kapacitet obstoječih odlagališč, ki
zajemajo tudi sanacijo obstoječega odla-
gališča, pri čemer morajo kapacitete nove-
ga ali povečanega odlagališča zadoščati
za najmanj 40000 prebivalcev za najmanj
20 let;

– naložbam v sanacijo odlagališč, kjer je
izkazan vpliv na vir pitne vode;

– naložbam z nižjimi specifičnimi investi-
cijskimi stroški.

za delni namen 5. JSP
– naložbam z večjo učinkovitostjo opre-

me na enoto površine;
– naložbam v nakup večnamenske ko-

munalne opreme.
za delni namen 6. UJP
– naložbam, ki tvorijo funkcionalno po-

vezano celoto;
– naložbam, ki služijo omejevanju pro-

meta z motornimi vozili;
– naložbam, ki omogočajo rekultivacijo

degradiranih površin.
za delni namen 7. DIM
– naložbe, ki zmanjšujejo količino emisij

in izboljšujejo učinkovitost kurišč;
– naložbe v nakup merilne opreme za

merjenje in regulacijo emisij kurišč.
za delni namen 8. LES
– naložbam z večjo gostoto odjema;
– naložbam, ki niso vezane izključno na

industrijske vire biomase;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investi-

cijskimi stroški;
– naložbam, ki omogočajo sočasno pro-

izvodnjo električne in toplotne energije.
za delni namen 9. OMR
– naložbam na območju z višjo stopnjo

onesnaženosti zraka;
– naložbam, ki omogočajo zamenjavo

večjih količin premoga in težkih olj;
– naložbam, ki zajemajo izdelavo pri-

ključkov do objektov uporabnikov;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investi-

cijskimi stroški.
za delni namen 10. BUS
– naložbam v vozila na pogon z zemelj-

skim plinom ali na električni pogon;
– naložbam v vozila za mestni promet;
– naložbam za opravljanje prevozov na

območjih z višjo stopnjo onesnaženosti zra-
ka;

– naložbam z nižjimi specifičnimi investi-
cijskimi stroški.

8. Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb

Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb je opredeljen v pravilniku o postop-
kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana (Ur. l. RS, št. 75/97), po-
drobnejše opredelitve posameznih pojmov
in dokazil iz tega razpisa pa v razpisni do-
kumentaciji.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Ob-18021
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in na podlagi 19.
člena pravilnika o postopku za izbiro šport-
nih in drugih projektov, ki se financirajo iz
proračuna Občine Črna na Koroškem (MUV,
7/99) Občina Črna na Koroškem objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov

na področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 2000

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

II. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Črna na Ko-
roškem,

– da so organizirani v skladu z zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),

– da so vključeni v Športno zvezo Črna
na Koroškem.

III. V letu 2000 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

– šport v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja,

· predšolske mladine,
· osnovnošolske mladine,
· srednješolske mladine,
· športna dejavnost študentov,
– šport v društvih,
· šport mladih – redna splošna vadba,
· šport mladih – šport za dosežek (selek-

tivni šport),
· športnorekreativna dejavnost odraslih,
· kakovostni šport,
· vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem,
– mednarodna dejavnost,
– športne prireditve.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi meril za vrednotenje programov
športa, ki se financirajo iz občinskega pro-
računa (MUV, št. 7/99).

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
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V. Predlagatelji morajo posredovati na-
tančen opis programov s seznamom udele-
žencev, krajem izvajanja programov, urni-
kom vadbe, krajem vadbe in podatke o stro-
kovnem kadru.

VI. Programi morajo biti finančno ovred-
noteni z navedenimi viri financiranja.

VII. Športna društva in klubi, člani Šport-
ne zveze Črna, lahko pooblastijo Športno
zvezo, da kandidira v njihovem imenu.

VIII. Investicijsko vzdrževanje športnih
objektov: sofinancirali bomo nujna investi-
cijska vzdrževalna dela (predložitev predra-
čuna).

IX. Prijave pošljite v zaprti kuverti na na-
slov: Občina Črna na Koroškem – Športna
zveza Črna, Center 101, 2393 Črna na Ko-
roškem z označbo “Javni razpis – šport
2000”.

X. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel.
0602/38-170. Kontaktni osebi sta Marijan
Žagar 0602/38-269 ali Nada Vačun
0602/38-106.

XI. Rok za prijavo je do 31. 1. 2000
do 12. ure, na naslov: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, Črna na Ko-
roškem.

XII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbo o sofinanciranju programov.

XIII. O višini odobrenih točk po točkov-
nem sistemu bodo izvajalci s sklepom ob-
veščeni v 30 dneh po razpisu oziroma o
višini odobrenih sredstev bodo obveščeni v
30 dneh po sprejetju proračuna občine za
leto 2000. Z izbranimi izvajalci bomo skleni-
li pogodbo.

XIV. Okvirna vrednost razpisa znaša
11,000.000 SIT.

Občina Črna na Koroškem

Št. 01014 Ob-18119
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini
Krško (Ur. l. RS, št. 40/99) in 3. člena
pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vrednotenju splošnih programov
v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 101/99, ob-
javlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Krško za leto 2000
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. športne zveze,
3. vrtci, osnovne in srednje šole,
4. zavodi, zasebniki in ter podjetja, ki so

registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,

razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,

2. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
3. da imajo organizirano vadbo, v katero je

vključeno odgovarjajoče število športnikov,
4. da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

5. da imajo zagotovljeno vadbo najmanj
35 tednov v letu,

6. da dostavijo občini podatke o člans-
tvu, poročilo o realizaciji programov v prete-
klem letu, plan dejavnosti in poročilo o do-
seženih rezultatih.

III. V letu 2000 bomo sofinancirali na-
slednje program:

1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
“Zlati sonček”, “Morski konjiček”, “Ciciban
planinec” in “Naučimo se plavati”,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok v šolskih športnih društvih, ki ima-
jo značaj redne vadbe, zlasti dejavnosti v
okviru programa športne značke, “Zlati son-
ček”, tečaje plavanja, “Krpan” in organizaci-
jo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj naj-
manj na občinski ravni.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovost-
ni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja: dogovorjene progra-
me individualnih in kolektivnih športnih pa-
nog.

3. Športno rekreativna dejavnost:
– redna vadba,
– množične športno rekreativne akcije.
4. Kakovostni in vrhunski šport:
– redna vadba,
– uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni,
– število doma vzgojenih športnikov,
– športni dodatek,
– priprave statusnih športnikov,
– udeležbe na svetovnih, evropskih pr-

venstvih in olimpijskih igrah,
– stimulativno nagrajevanje trenerjev.
5. Šport invalidov:
– redna vadba.
6. Program skupnih nalog:
– izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnega kadra, ki deluje v športnih
društvih.

V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Krško in pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini
Krško.

IV. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: rok za prijavo programov je 15
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS. Prijave pošljite v zaprti kuverti, na na-
slov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, s pripisom “javni razpis –
šport”. Enotne obrazce za prijavo in ostalo
razpisno dokumentacijo dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič ali pri
tajniku komisije Oskarju Kovaču, Športna
zveza Krško, Cesta 4. julija 58, tel.
0608/49-26-165.

VI. Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe o registra-
ciji.

VII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajal-
ci prejeli v 30 dneh po poteku roka za od-
dajo prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Krško

Objave
delniških družb

Št. 105-01/99 Ob-18192
Na podlagi petega odstavka 84. člena

zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93
in 1/96) in 22. člena statuta Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Ur.
l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljamo

vpis novo izdanih delnic za povečanje
osnovnega kapitala

Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana

1. Vlada RS je na svoji 140. seji dne 23.
decembra 1999 na predlog upravnega od-
bora Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: Sklad) sprejela sklep, da Sklad
izda 408 delnic osme emisije z nominalno
vrednostjo posamezne delnice 100.000
SIT, v skupnem znesku 40,800.000 SIT na
dan 1. 1. 1999.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice osme emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 1. 1. 1999 je Sklad
izdal 72.722 delnic prve, druge, tretje, če-
trte, pete, šeste in sedme emisije, z nomi-
nalno vrednostjo 100.000 SIT.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 121/99 Ob-18079
Na podlagi 10. člena v povezavi z drugo

točko 454. člena zakona o gospodarskih
družbah obvešča družba Mesnine dežele
Kranjske, d.o.o., Mesarska c. 1, Ljubljana
vse svoje upnike, da je skupščina družbe
na svoji redni seji dne 24. 6. 1999 sprejela
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala druž-
be, in sicer z dosedanjih 1.645,729.000
SIT na 350,000.000 SIT.

Družba vabi vse upnike, da se v 14 dneh
po objavi zglasijo pri družbi in izjavijo, da z
zmanjšanjem osnovnega kapitala soglašajo.

Mesnine dežele Kranjske, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-18170
Skladno z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97)
uprava družbe Trimo, d.d., Prijateljeva 12,
Trebnje sporoča, da je prejela obvestilo o
kvalificiranem deležu: družba Probanka,
d.d., Gosposka 23, 2000 Maribor, je na
dan 28. 12. 1999 pridobila kvalificiran de-
lež, to je skupaj 68.833 navadnih imen-
skih delnic Trima, d.d. (TTRG), kar pred-
stavlja 6,33% vseh izdanih delnic družbe
Trimo, d.d.

Trimo, d.d.
Tatjana Fink

glavna direktorica
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Št. 630/99 Ob-18352
S Hram, družba za upravljanje, d.d., Vil-

harjeva 29, Ljubljana, v imenu pooblaščene
investicijske družbe, ki jo upravlja v skladu s
pogodbo o upravljanju objavlja, da ima Plod,
d.d., Ljubljana, v lasti več kot četrtinski delež
družbe Histor, d.o.o., Gregorčičeva 7, Ljub-
ljana.

S Hram, d.d., Ljubljana

Št. 629/99 Ob-18353
V skladu s 465. členom ZGD vam spo-

ročamo, da so pooblaščene investicijske
družbe Setev, d.d., Trgatev, d.d. in Plod,
d.d., vse Vilharjeva 29, Ljubljana, ki jih
upravlja DZU S Hram, d.d., Vilharjeva 29,
Ljubljana, skupaj dne 29. 12. 1999 posta-
le imetnik 163.675 navadnih imenskih del-
nic izdajatelja Veletrgovina Koloniale, d.d.,
Maribor (oznaka KLMG, trgovanje na pro-
stem trgu Ljubljanske borze, d.d.), s sede-
žem Tržaška cesta 39, 2000 Maribor, od
skupnega števila 650.516 navadnih imen-
skih delnic. To predstavlja več kot četrtino
oziroma 25,16% vseh delnic navedenega
izdajatelja.

S Hram, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-18329
V skladu s 454. členom zakona o gospo-

darskih družbah obveščamo vse upnike, da je
skupščina družbe DATA-Z, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska c. 19a, na svojem zasedanju dne
20. 12. 1999 med drugim sprejela tudi sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, in sicer se
je kapital v višini 25,557.000 SIT zmanjšal za
12,678.500 SIT na 12,878.500 SIT.

Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obve-
stijo družbo DATA-Z, d.o.o., na naslov Ljub-
ljanska c. 19a, Kamnik, o morebitnem nas-
protovanju sprejetemu sklepu.

DATA-Z, d.o.o.
direktorica družbe: Mirjana Zejnelagič

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-18418

Popravek

Pri sklicu skupščine Iskra, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 103-108 z dne 27. 12.
1999, Ob-17719, se predlogi sklepov pod
5. točko dnevnega reda pravilno glasijo:

1) Osnovni kapital družbe, ki znaša
3.987,291.000 SIT, se poveča za
2.237,546.000 SIT z drugo izdajo
2.237.546 navadnih prosto prenosljivih del-
nic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
tako da osnovni kapital s povečanjem znaša
6.224,837.000 SIT.

3) p) xii) 10% poslovni delež družbe Is-
kra SSD, d.o.o., v nominalni vrednosti
47,026.000 SIT;

3) r) vii) 21.664 delnic v Fotoni, d.d., v
nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka, skup-
ne nominalne vrednosti 108,320.000 SIT;

xii) 10% poslovnega deleža v Iskri SSD,
d.o.o., v nominalni vrednosti 47,024.000 SIT.

Iskra, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 1459 Ob-18117
Uprava družbe Pinus, tovarna kemičnih

izdelkov, d.d., na podlagi 7. c člena statuta
družbe sklicuje

7. skupščino
delniške družbe Pinus TKI d.d.,

ki bo v sredo, dne 2. 2. 2000 ob 12. uri
na sedežu družbe v Račah, Grajski trg 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Kolar Melita, za člana delovne-
ga predsedstva Ručigaj Andrej in Bauman
Davor, za preštevalca glasov pa Klis Irena in
Dominc Vojko. Skupščina ugotovi prisotnost
povabljenega notarja.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša z dosedanjega zneska
1.646,700.000 SIT na 1.482,030.000
SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z umikom 16.467 delnic družbe z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT za delnico,
v skupni nominalni vrednosti 164,670.000
SIT, ki jih bo družba na podlagi tega sklepa
skupščine pridobila kot lastne delnice. Vir
nakupa lastnih delnic je nerazporejeni dobi-
ček iz prejšnjih let in proste rezerve.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je prilagoditev njegovega obsega, ki
je prevelik, obsegu poslovanja oziroma de-
javnosti.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta .

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta družbe ter čisto-
pis statuta v predloženi vsebini.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan 31. 1.
2000, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi za
udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje, njihove pooblaščence in za-

stopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno z 7.J. členom statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pravilno in pravočasno prijavljene udele-
žence prosimo, da se ob prihodu na zase-
danje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
prevzeli glasovalne lističe.

Gradiva
Celotno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Račah, Grajski trg 21,
vsak delovnik med 13. in 14. uro.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila

sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri v
istih prostorih in z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Pinus TKI, d.d.
uprava

Št. 106/99 Ob-18118
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe uprava ponovno sklicuje

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje

Skopice 46, Krška vas,
ki bo v četrtek, 17. 2. 2000 ob 16. uri, v

jedilnici družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine družbe, za predsednika skupšči-
ne se določi Rajko Žnideršič, za preštevalki
glasov se izvolita Mara Mustar in Tanja Zori-
čič. Skupščini prisostvuje notar Tonček Bevc
iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1998 z mnenjem nadzor-
nega sveta ter se potrdi kritje izgube.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Skopicah 46, v prostorih uprave, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure, v času od 3. 2.
2000 do 10. 2. 2000.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odloča-
la, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d., Krška vas
uprava

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3075-16/99-6 Ob-18010
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 10. decembra 1999 na zahtevo druž-
be Peugeot d.o.o. uvedel postopek ugo-
tavljanja skladnosti pogodbe o pooblašče-
nem distributerju za distribucijo avtomobilov
znamke Peugeot, ki jo bo sklenila družba
Peugeot d.o.o., Nazorjeva 6, Ljubljana, s
pooblaščenimi distributerji na slovenskem
trgu, s 3. odstavkom 5. člena ZPOmK.
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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 postopku v 30 dneh od obja-
ve in da pošljejo pisna mnenja o postopku
ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skla-
du s 26. členom ZPOmK vsebovati naved-
be in dokaze, ki izkazujejo pravni interes
prijavitelja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-15/99-8 Ob-18014
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 24. 12. 1999 na podlagi 4. odstavka
38. člena zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, Dolenjka, trgovina na
debelo in drobno, d.d., Glavni trg 23,
8000 Novo mesto in Posavje trgovina na
debelo in drobno, d.d., Cesta prvih bor-
cev 35, 8250 Brežice, ker je ugotovil, da je
nameravana koncentracija podrejena določ-
bam zakona in je izkazan resen sum glede
njene skladnosti s pravili konkurence.

Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da koncentracija zapade pod določbe ZPO-
mK, ker je skupni letni promet na sloven-
skem trgu v transakciji udeleženih podjetij v
posameznem od zadnjih dveh let presegal
8 milijard tolarjev.

Mercator - Dolenjska d.d. je odvisna
družba Poslovnega sistema Mercator v smi-
slu ZPOmK, saj je v njegovi 100% lasti.

Iz podatkov, ki jih je Uradu dostavila druž-
ba Mercator - Dolenjska, je razvidno, da naj bi
imelo združeno podjetje med 31% in 32%
tržni delež na storitvenem trgu prodaje na de-
belo in prodaje na drobno v dolenjski regiji).
Po podatkih, s katerimi razpolaga Urad, je
družba PS Mercator največja družba RS na
zgoraj opredeljenem geografskem trgu. Po-
dan je torej resen sum glede skladnosti name-
ravane koncentracije s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v
30 dneh od objave in da pošljejo pisna mne-
nja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko
pomembni za odločitev, ne da bi formalno
zahtevali status udeleženca v postopku. Prija-
va mora v skladu s 26. členom ZPOmK vse-
bovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-18/99-4 Ob-18015
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne
10. 12. 1999 izdal odločbo, v kateri je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanj
ZPOmK) odločil, da je koncentracija gos-
podarskih družb Mladinska knjiga založ-
ba d.d., Slovenska c. 29, Ljubljana, in
Mladinska knjiga trgovina, d.d., Sloven-
ska c. 29, Ljubljana, skladna s pravili kon-

kurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je opravila z nakupom

delnic družbe Mladinska knjiga trgovina
d.d., s strani družbe Mladinska knjiga založ-
ba d.d, z namenom pridobitve odločilnega
vpliva v smislu določb 11. člena ZPOmK.

Koncentracija se nanaša na trg storitev
izdajanja knjig (založništvo) ter trg storitev
prodaje knjig. Upoštevni geografski trg je
ozemlje Republike Slovenije. Urad je na
podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob
upoštevanju znanih podatkov o strukturi in
delovanju upoštevnih trgov, ni izkazan re-
sen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 0371-12/99-10 Ob-18016
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Ljubljana, Kotnikova 28/VII (v na-
daljevanju: Urad) je na podlagi drugega od-
stavka 13. člena, prvega odstavka 41. člena
in 58. člena zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; ZPO-
mK), na podlagi 4. člena zakona o organiza-
ciji in delovnem področju ministrstev (Ur. l.
RS, št. 71/94, 47/97), na podlagi priglasi-
tve nameravane koncentracije (prevzema)
podjetja Jestvina Koper, trgovina in storitve
d.d., Koper, Belveder 8, ki jo je dne 20. 10.
1999 Uradu priglasilo podjetje Poslovni si-
stem Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 107 in na podlagi sklepa Urada o pričet-
ku postopka presoje skladnosti koncentraci-
je s pravili konkurence v skladu z določili
četrtega odstavka 38. člena ZPOmK (Ur. l.
RS, št. 90/99), sprejel naslednjo odločbo

Priglašena koncentracija (opr. št. zadeve
3071-12/99) gospodarskih družb Poslovni
sistem Mercator d.d., ljubljana, Dunajska
cesta 107 in Jestvina Koper, trgovina in
gostinstvo, d.d., Koper, Belveder 8, ne
nasprotuje določilom zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99) in je skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-21/99-3  Ob-18177
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne
22. 12. 1999 izdal odločbo, v kateri je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija gos-
podarskih družb Mercator — SVS d.d.,
Ptuj, Rogozniška c. 8, Mercator – Klas
d.d. Maribor, Ptujska c. 95, Mercator –
Jelša d.d., Šmarje pri Jelšah 118 in TP
Planika d.d., Slovenska Bistrica, trg svo-
bode 12, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je opravila z nakupom
delnic družb Mercator – Klas d.d. Maribor,
Ptujska c. 95, Mercator – Jelša d.d., Šmar-
je pri Jelšah 118 in TP Planika d.d., Sloven-
ska Bistrica, trg svobode 12, s strani Mer-
cator – SVS d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, z
namenom pridobitve odločilnega vpliva v
smislu določb 11. člena ZPOmK.

Koncentracija se nanaša na upoštevni
trg maloprodaje z izdelki z dnevno rabo v
gospodinjstvu. Upoštevni geografski trg je
ozemlje Republike Slovenije. Urad je na
podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob
upoštevanju znanih podatkov o strukturi in
delovanju upoštevnih trgov, ni izkazan re-
sen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-20/99-8  Ob-18178
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne
23.12.1999 izdal odločbo, v kateri je v skla-
du s tretjim odstavkom 38. člena zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija gospo-
darskih družb Živila Kranj, trgovina in go-
stinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3
in Veletrgovina Potrošnik d.d., Murska So-
bota, Arhitekta Novaka 2, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je opravila z nakupom
delnic družbe Veletrgovina Potrošnik d.d.,
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2, s stra-
ni Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Naklo, Cesta na Okroglo 3 z namenom pri-
dobitve odločilnega vpliva v smislu določb
11. člena ZPOmK.

Koncentracija se nanaša na upoštevni
trg maloprodaje z izdelki z dnevno rabo v
gospodinjstvu. Upoštevni geografski trg je
ozemlje Republike Slovenije. Urad je na
podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob
upoštevanju znanih podatkov o strukturi in
delovanju upoštevnih trgov, ni izkazan re-
sen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Popravek

V objavi Studia Tivoli – Podbevšek Mar-
jan, s.p., Celovška 25, Ljubljana, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999, Ob-17389, se zadnji stavek popravi
in se pravilno glasi:

Pozivajo se upniki, da najpozneje v treh
mesecih od dneva objave prijavijo svoje
terjatve, po preteku roka družba Studio Ti-
voli, d.o.o., ne bo več prevzela nase nobe-
ne obveznosti samostojnega podjetnika.

Uredništvo

Ob-18169
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-

ljana (dalje: SRD) izdaja v zadevi Ovojni-
ca, Podjetje za proizvodnjo kuvert,
p.o., Ljubljana, na podlagi drugega od-
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

GIPS d.o.o., Britof 134, Kranj, štampiljko
z vsebino GIPS GRADBENI INŽENIRING,
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE d.o.o.
KRANJ. gnz-11246

HELIOS POSLOVNE STORITVE d.o.o.,
Količevo 2, Domžale, štampiljko HELIOS
Podjetje za opravljanje zunanjetrgovinskih in
drugih poslovnih storitev d.o.o., zaporedna
št. 20. gni-10863

Intereuropa mednarodna špedicija, trans-
port in pomorska agencija, delniška družba,
Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vse-
bino: INTEREUROPA d.d. Filiala špedicije Je-
senice 14 Poslovalnica Kranj. Ob-17283

Koritnik Pavla, Polje pri Vodicah 13, Vo-
dice, štampiljko z napisom Koritnik Pavla po-
sredništvo s.p. Polje pri Vodicah 13.
gnu-11126

stavka 70. člena, v zvezi s tretjim odstav-
kom 4. člena zakona o zaključku lastni-
njenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98 in 12/99; dalje: ZZLPPO) in prve-
ga odstavka 202. člena zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86) naslednji

sklep:
1. Začne se postopek likvidacije in pre-

nehanje podjetja Ovojnica, Podjetje za pro-
izvodnjo kuvert, p.o., s sedežem v Ljubljani,
Einspielerjeva 1, vpisanem pod vložno šte-
vilko 061/10195100, pri Okrožnem sodiš-
ču v Ljubljani.

2. Ugotavlja se, da se podjetje Ovojnica,
Podjetje za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljub-
ljana, ni lastninsko preoblikovalo na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in
1/96) ter da od leta 1995 ne opravlja nobe-
ne dejavnosti in ne zaposluje delavcev.

3. Upniki morajo svoje terjatve do pod-
jetja Ovojnica, Podjetje za proizvodnjo ku-
vert, p.o., Ljubljana, prijaviti z vlogo (v dveh
izvodih) in dokazili likvidacijskemu upravite-
lju v 30 dneh od dneva objave sklepa Slo-
venske razvojne družbe, d.d., o prenehanju
in likvidaciji podjetja, na naslov: Odvetnik
Marko Ravnik, Ljubljana, Dunajska 56.

4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje odvetnik Marko Ravnik, Ljubljana, Du-
najska 56, ki podjetje zastopa in predstavlja
v pravnem prometu s tretjimi osebami, brez
omejitev. Likvidacijski upravitelj bo delo v
zvezi z likvidacijo podjetja Ovojnica, Podjet-
je za proizvodnjo kuvert, p.o., Ljubljana,
opravljal na naslovu Ljubljana, Dunajska 56.

5. Ta sklep nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alinee prve-
ga odstavka 371. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Sek-
tor pravne zadeve, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z naslednjo vsebino: PET-
ROL, d.d., Ljubljana 1, Enota Novo me-
sto-maloprodaja, Bencinski servis, Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 11. Ob-18105

Veterinarski zavod Slovenije, OE Nova
Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,
preklicuje žig z vsebino: žig je okrogle obli-
ke, premera 3,5 cm. V sredini žiga je grb
Republike Slovenije, pod grbom je številka
111, pod številko je napis LJUBLJANA, pod
napisom je zvezdica. Okrog je napis VETER-
INARSKI ZAVOD SLOVENIJE. Ob-18221

ZLATI GRIČ D.O.O., Stari trg 29/a, Slo-
venske Konjice, štampiljko okrogle oblike z
napisom ZLATI GRIČ d.o.o. Slovenske Ko-
njice 10. gnj-11112

Priglasitveni list

Gregor Peter, Pameče 304, Slovenj Gra-
dec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0925/97, izdan dne 16. 4. 1997 pri
DURS, izpostava Slovenj Gradec. gnt-11102

Kastigar Polikarp, Preska pri Dobrniču
5/A, Dobrnič, priglasitveni list, opravilna št.
057-0229/94, izdan dne 28.6.1994.
gnc-10944

Korošec Jože, Radvanjska 63, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3930/95.
gnk-10811

Kralj Nikolaj s.p., Adlešiči 6, Adlešiči, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
15355/0175/00-15/1999, izdana dne 6.
3. 1995. gnu-10926

Pangrčič Jernej, Gubčeva ulica 10, Bre-
žice, obrtno dovoljenje, št.
50288/1611/01-12/1996. gno-11186

Pregelj Srečko, Laze pri Dolskem 2, Dol
pri Ljubljani, obrtno dovoljenje, št.
033508/1986/00-37/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnj-11062

Pungaršek Milan, Muzejski trg 5, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 054-994/95,
izdan dne 9.11.995. gnv-11300

Pureber Alojz, Sokolska ulica 5, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
38/0451-94. gnu-11101

Rudolf Robert, Kovaška ulica 38, Oreho-
va vas, obrtno dovoljenje, št.
65758/7027/01-74/1998. gnl-11185

Stevanovič Jožica, Prijateljeva 32, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 27-0980/94,
izdan dne 3. 6. 1994. gng-11015

Trobec Vera, Kunaverjeva ulica 6, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in re-
prezentativno obrtno dovolenje, št.
034073/3927/00-37/1995, izdana dne
6.3.1995. gnm-10834

Žban Bojan, Grajska c. 45, Bled, obrtno
dovoljenje, št. 14266/0782/00-54/1995,
izdano dne 6. 3. 1995 in reprezentativno
obrtno dovoljenje, izdala OZS. gnc-11194

Potne listine

Ambrožič Zoran, Morsko 33, Kanal, potni
list, št. BA 165655, izdala UE Nova Gorica.
gnu-11151

Ambrožič Zoran, Morsko 33, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 111786, izda-
la UE Nova Gorica. gnw-11149

Avduli Selver, Trdinova 16, Maribor, pot-
ni list, št. BA 570973, izdala UE Maribor.
gnr-10979

Avsec Janez, Beričeva 25, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 376494, izdala UE Ljubljana.
gnn-10883

Babnik Andrej, Pot v dolino 39, Ljubljana,
potni list, št. BA 415083, izdala UE Ljublja-
na. gnl-11235

Bajrektarević Ibrahim, Prvomajska 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 678913, izdala
UE Ljubljana. gnp-11106

Banjac Milan, Gosposka ulica 19, Celje,
potni list, št. BA 491516, izdala UE Celje.
gnn-10983

Buzonkić Dušan, Polje c. V/7, Ljubljana,
potni list, št. BA 888891, izdala UE Ljublja-
na. gnf-10991

Cink Danjela, Izletniška pot 14/A, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 483908, izda-
la UE Koper. gno-10782

Čahuk - Mandić Cvetka, Ledavsko naselje
26, Murska Sobota, potni list, št. AA 995364,
izdala UE Murska Sobota. gnq-11180

Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
potni list, št. BA 684172, izdala UE Celje.
gnv-10700

Čavić Ljubica, Ul. Slavka Gruma 26, No-
vo mesto, potni list, št. BA 458035, izdala
UE Novo mesto. gng-10790

Černec Fani, Kmečka pot 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 678750, izdala UE Ljublja-
na. gns-11128

Černec Slavko, Kmečka pot 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 678881, izdala UE Ljublja-
na. gnr-11129

Česen Robert, Britof 332/a, Kranj, potni
list, št. BA 921184, izdala UE Kranj.
gnx-11173

Čoh Anita, Prišlin 59, Hum na Sutli, potni
list, št. BA 526359, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnl-10985

Čoh Ivan, Dravinjska 67, Poljčane, potni
list, št. AA 698667, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnt-11252

Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 617358, izdala UE
Ljubljana. gnb-10945

Erjavec Blaž, Tesovnikova 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 453247, izdala UE Ljublja-
na. gno-10857

Erjavec Gregor, Tesovnikova 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 453176, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-10860

Erjavec Janez, Tesovnikova 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 656161, izdala UE Ljublja-
na. gnn-10858

Erjavec Simona, Tesovnikova 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 582418, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-10859

Faganelj Anisa, Ul. 9. septembra 206,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 128456, izdala UE Nova Gorica.
gnf-11141

Fekonja Aleksandra, Ptujska c. 24, Gor-
nja Radgona, potni list, št. BA 824517, izda-
la UE Gornja Radgona. gnn-11133

Fužir Miha, Njiva 21, Mozirje, potni list,
št. AA 839354, izdala UE Mozirje.
gnd-11218

Gerbec Toni, Ulica borca Petra 30, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 762377, izdala UE
Ljubljana. gns-10753

Gerenčer Gizela, Planina pri Sevnici 73,
Šentjur, potni list, št. AA 137462, izdala UE
Maribor. gng-11140

Gorenc Franc, Betajnova 36, Vrhnika,
potni list, št. AA 324939, izdala UE Vrhnika.
gnp-10856
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Gorenc Marta, Betajnova 36, Vrhnika,
potni list, št. AA 432639, izdala UE Vrhnika.
gnq-10855

Gregorič Rajko, Šempas 8, Šempas, pot-
ni list, št. AA 888793, izdala UE Nova Gori-
ca. gnn-10758

Gregorič Rajko, Šempas 8, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 112979, izda-
la UE Nova Gorica. gno-10757

Hafner Barbara, Zbašnikova 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 663804, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-10805

Hafner Janez, Kebetova 7, Medvode, pot-
ni list, št. BA 171886, izdala UE Ljubljana.
gnr-10804

Horvat Milan, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 462868, izdala
UE Ljubljana. gnt-10852

Hottinger Radomira, Mali kamen 66, Krš-
ko, potni list, št. AA 475300, izdala UE Krš-
ko. gni-10713

Hribar Brigita, Sneberska 115/c, Ljublja-
na, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 66/99. gny-10872

Janeš Peter, Vojkova 71, Ljubljana, potni
list, št. AA 676955, izdala UE Ljubljana.
gnm-11284

Janežič Sandra, Lešniški vrh 2, Ormož,
potni list, št. BA 775403, izdala UE Ormož.
gnw-11224

Kastelec Jože, Šentjošt 15/B, Stopiče,
potni list, št. AA 401170, izdala UE Novo
mesto. gny-11097

Kastner Andrej, Vaška pot 31, Ljubljana,
potni list, št. BA 612505, izdala UE Ljublja-
na. gnf-10866

Kavaš Venčeslav, Ravenska ul. 3, Odran-
ci, potni list, št. AA 119649, izdala UE Len-
dava. gnj-11212

Keršmanc Frančišek, Stružnikova pot 26,
Šenčur, potni list, št. AA 708062, izdala UE
Kranj. gnj-10987

Keršmanc Marjeta, Stružnikova pot 26,
Šenčur, potni list, št. BA 609315, izdala UE
Kranj. gni-10988

Keršmanc Mira, Stružnikova pot 26, Šen-
čur, potni list, št. AA 924294, izdala UE
Kranj. gni-11163

Kohek Judita, Čebuljeva 12, Komenda,
potni list, št. AA 955238, izdala UE Kamnik.
gng-10865

Kolšek Maša, Trubarjeva 36, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
61/99. gny-10797

Koman Cvetka, Cesta na klanec 46,
Kranj, potni list, št. AA 347147, izdala UE
Kranj. gnk-11211

Koprivec Mateja, Zg. Pirniče 10/E, Med-
vode, potni list, št. BA 172489, izdala UE
Ljubljana. gnr-11279

Korez Peter, Čopova ulica 5, Žalec, potni
list, št. BA 217446, izdala UE Žalec.
gnt-10977

Krajnc Dean, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 500739, izdala UE Ljublja-
na. gnh-10789

Krajnc Marko, Trčova 59, Maribor, potni
list, št. BA 699921, izdala UE Maribor.
gnp-10981

Križman Filip, Miren 218, Miren, potni
list, št. BA 623613, izdala UE Nova Gorica.
gni-10763

Kuzma Ludvik, Ul. Jožeta Lampreta 5,
Maribor, potni list, št. BA 131773, izdala UE
Maribor. gnq-10980

Lackovič Jože, Podbrezje 62, Naklo, pot-
ni list, št. AA 648553, izdala UE Kranj.
gnk-10836

Ličina Muhamedin, Ličenca 26/A, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. BA 953174, iz-
dala UE Slovenske Konjice. gni-11138

Logar Marjan, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 62883, izdala UE Ljubljana.
gnv-10875

Logar Miha, Vrtača 4, Ljubljana, potni list,
št. BA 654658, izdala UE Ljubljana.
gnu-10876

Logar Špela, Vrtača 4, Ljubljana, potni list,
št. BA 654659, izdala UE Ljubljana. gnt-10877

Logar Vesna, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 62876, izdala UE Ljubljana.
gnr-10879

Maček Anton, Carja Dušana 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 172526, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-11119

Marko Boris, Vransko 158, Vransko, pot-
ni list, št. AA 964993, izdala UE Žalec.
gno-10732

Mavrič Bojan, Vransko 160, Vransko, pot-
ni list, št. AA 545237, izdala UE Žalec.
gns-11261

Mavrič Saša, Vransko 160, Vransko, potni
list, št. AA 545238, izdala UE Žalec.
gnl-11260

Mcdowell-Zor David Andrew, Neuberger-
jeva 17, Ljubljana, potni list, št. AA 146070,
izdala UE Ljubljana. gnb-10774

Nemanič Jože, Božakovo 22/b, Metlika,
potni list, št. AA 339449, izdala UE Metlika.
gnh-11139

Novak Silvester, Vodovodna cesta 11, Lo-
gatec, potni list, št. BA 483981, izdala UE
Logatec. gnb-10895

Novak Slavko, Kolesarska 88, Tropovci,
Tišina, potni list, št. AA 542738, izdala UE
Murska Sobota. gny-11122

Novinc Janez Jani, Godešič 136, Škofja
Loka, potni list, št. BA 632393, izdala UE
Škofja Loka. gns-10778

Oblak Gorazd, Streliška pot 38, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI 6329,
izdala UE Nova gorica. gnk-10961

Orgolič Janko, Žihlava 5 a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. BA 417859, izdala UE
Gornja Radgona. gnd-10843

Ošabnik Maša, Pristava, Pot na polje 62,
Tržič, potni list, št. BA 832915, izdala UE
Tržič. gng-11215

Ozmec Janko, Cvetkovci 70, Podgorci,
potni list, št. BA 821910, izdala UE Ormož.
gnu-10951

Papež Jože, Žvirče 10/a, Hinje, potni list,
št. AA 430792, izdala UE Novo mesto.
gne-10867

Pašič Ljubica, Beethovnova 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 825124, izdala UE Ljublja-
na. gnf-11291

Paulišić Andi, Vrsar, Hrvaška, potni list, št.
BA 740063, izdala UE Ljubljana. gng-10840

Pavlovič Janez, Zasavska 26, Ljubljana,
potni list, št. AA 246804, izdala UE Ljublja-
na. gne-11167

Peklar Janko, Sv. trije kralji 13, Benedikt,
potni list, št. BA 448669, izdala UE Lenart.
gnb-10870

Pongrac Alen, Ob žici 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 443728, izdala UE Ljubljana.
gnk-11286

Pongrac Marija, Ob žici 7, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 226694, izdala UE Ljubljana.
gnj-11287

Pongrac Stjepan, Ob žici 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 226693, izdala UE Ljublja-
na. gni-11288

Pontar Roman, Pri Malnih št. 1, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 26589, iz-
dala UE Tolmin. gnh-10889

Predovnik Barbara, Braslovče 39, Bra-
slovče, potni list, št. BA 706026, izdala UE
Žalec. gnr-11179

Radišić Darko, Skopo 24, Dutovlje, potni
list, št. BA 351813, izdala UE Sežana.
gnw-10874

Radulović Verica, Andreja Kumarja 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 769478, izdala
UE Ljubljana. gnh-10864

Rečnik Ervin, Hotunje 19, Ponikva, potni
list, št. BA 53857, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnr-10829

Resnik Matej, Kersnikova 17, Velenje,
potni list, št. BA 923031, izdala UE Velenje.
gnv-10725

Rijavec Edvard Josip, Beethovnova 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 596216, izdala
UE Ljubljana. gng-11290

Rozman Vinko, Levstikova ulica 1, Novo
mesto, potni list, št. BA 462466, izdala UE
Novo mesto. gnn-10783

Rožič Janko, Ulica na grad 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 205850, izdala UE Ljublja-
na. gnc-10894

Seljak Uroš, Titova 94, Jesenice na Do-
lenjskem, potni list, št. BA 818123, izdala
UE Jesenice. gny-10722

Sirk Virgilij, Cankarjeva 58, Nova Gorica,
potni list, št. AA 78088, izdala UE Nova Gori-
ca. gng-10965

Sirk Virgilij, Cankarjeva 58, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20166, iz-
dala UE Nova Gorica. gnh-10964

Sivac Gina, Opekarska ulica 6, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 229500, izdala
UE Koper. gnl-10760

Skrt Bojana, Svetosavska 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 309431, izdala UE Ljublja-
na. gnd-11293

Slapnik Jani, Jedinščica 50, Novo me-
sto, potni list, št. AA 834652, izdala UE No-
vo mesto. gnd-10868

Spreizer Igor, Volaričeva ulica 14, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 305717, izdala UE
Ljubljana. gnu-10776

Stopar Matjaž, Pod gonjami 54, Prevalje,
potni list, št. BA 672480, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnb-11170

Svenšek Miran, Mejna cesta 13, Ptuj, pot-
ni list, št. BA 745768, izdala UE Ptuj.
gnd-11193

Šabanović Jelena, Klavže 24, Most na
Soči, potni list, št. BA 778462, izdala UE
Tolmin. gnj-10762

Šakanović Semka, Potrčeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 447735, izdala
UE Ljubljana. gng-11115

Šubic Gregor, Iga Grudna 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 526970, izdala UE Ljublja-
na. gny-10772

Šurlan Danijela, Za gasilskim domom 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 877820, izdala
UE Ljubljana. gnr-11004

Švigelj Katja, Tlake 34, Grosuplje, potni
list, št. BA 871025, izdala UE Grosuplje.
gnx-10698

Tišler Klemen, Planina 74, Kranj, potni list,
št. BA 200243, izdala UE Kranj. gnv-10975

Turman Lemajič Marija, Ulica bratov Uča-
kar 62, Ljubljana, potni list, št. AA 586881,
izdala UE Ljubljana. gnh-11014

Urbančič Božidar, Sp. Stari grad 42, Krš-
ko, potni list, št. BA 267775, izdala UE Krš-
ko. gnm-11059

Vasle Barbara, Kraigherjeva ulica 6, Ce-
lje, potni list, št. AA 51501, izdala UE Celje.
gnq-11155

Vek Vital, Rot v Rudnik 8, Kamnik, potni list,
št. AA 124909, izdala UE Kamnik. gnj-10862
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Vidic Janez, Cesta v Pečale 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 761296, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-11104

Vozelj Barbara, Jamova 45, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 974766, izdala UE Ljubljana.
gnn-11158

Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, potni list,
št. BA 421155, izdala UE Radovljica.
gnq-11105

Zalokar Barbara, Zasip, Polje 2, Bled,
potni list, št. AA 330188, izdala UE Radovlji-
ca. gnc-11144

Zorko Boštjan, Jenkova c. 9, Velenje, pot-
ni list, št. BA 442401, izdala UE Velenje.
gnt-10727

Zupančič Aleš, Herbesteinova 16, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885256, izdala UE
Ljubljana. gnj-10887

Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica na
Pohorju, potni list, št. BA 189937, izdala UE
Ribnica. gnx-11198

Žagar Lili, Ratež 19, Brusnice, potni list,
št. BA 849821, izdala UE Novo mesto.
gnx-11223

Žnidaršič Miha, Mad mlini 12/A, Novo
mesto, potni list, št. BA 612275, izdala UE
Novo mesto. gnm-10784

Žužek Radivoj, Jurišče 62, Pivka, potni
list, št. BA 244419, izdala UE Postojna.
gnh-11214

Osebne izkaznice

Bahun Tomaž, Pečinska 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 207462. gno-10882

Bajramović Medžid, Ilirska ulica 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 277711.
gnu-11226

Bogovič Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
osebno izkaznico, št. 2708. gnu-11130

Bošnjak Nikola, Gažon 80, Šmarje, oseb-
no izkaznico, št. 172035. gnt-11152

Bračič Alenka, Antonova ul. 6, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 154246. gnp-11231

Brakić Armen, Brilejeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 270998. gnp-10756

Breznik Karmen, Kotlje 4, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 200264. gnd-11243

Burnik Milena, Koroška 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 191923. gnz-10696

Celec Suzana, Jakobovo naselje 51, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 58811.
gnw-10949

Cvek Helena, Mala Račna 21, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 204772. gnb-10845

Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
osebno izkaznico, št. 131566. gnu-10701

Debeljak Zlatko, Brankova ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 33970. gnl-10960

Djaković Tomislav, Hrastje 13 a, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 277345. gnp-10831

Fekonja Aleksandra, Ptujska c. 24, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico, št. 132355.
gnm-11134

Goljar Janko, Bratov Škofov 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 266450. gns-11157

Gradišnik Robert, Blatni vrh 28, Jurklo-
šter, osebno izkaznico, št. 246576.
gnx-11298

Gros Matjaž, Lukovica, Dolina 9, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
201137. gny-11297

Grošelj Mojca, Vojkova 11, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 237509. gng-11165

Gumzej Anton, Mariborska c. 62, Maribor,
osebno izkaznico, št. 146113. gne-10842

Haramina Anica, Gosposvetska 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 115128.
gnb-10695

Hažić Mirjana, Ljubljanska cesta 91, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 21432. gnx-10873

Hribernik Nataša, Laze pri Dolskem 25/b,
Dol pri Ljubljani, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.86/1999.
gnb-11120

Karlovšek Marko, Pod brezami 24, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 165006.
gnd-10968

Katič Ivana, Cessta 4. julija 76, Krško,
osebno izkaznico, št. 48774. gne-10992

Klinar Boris, Kovinarska ulica 22, Štore,
osebno izkaznico, št. 168912. gnk-10711

Kmetič Irena, Čeče 44/b, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 188679. gnj-11162

Koritnik Pavla, Polje 13, Vodice, osebno
izkaznico, št. 219284. gnn-11108

Kovač Boštjan, Kolodvorska 51, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 128647.
gnt-11177

Krajnc Dean, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217618. gnu-10851

Kukovec Maja, Lasigovci 17/b, Polen-
šak, osebno izkaznico, št. 59894.
gnc-11169

Lalić Slavka, Potok 12, Straža, osebno
izkaznico, št. 7809. gnk-10761

Lovrečič Janja, Hrvatini 222/a, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 80648.
gne-11242

Meden Mihela, Begunje 51/a, Begunje
pri Cerknici, osebno izkaznico, št. 273335.
gnx-11148

Menič Pavel, Pristavica 3, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 19078. gnj-10962

Narberger Rok, Ložnica pri Žalcu 26/B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 64288.
gne-11217

Nemec Bernarda, Ob Savi 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 188365. gnh-11114

Okorn Stanislav, Hosta 11, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 136075. gnu-10801

Ovčjak Mojca, Podgorska 13, Velenje,
osebno izkaznico, št. 229061. gnq-11230

Pečarič Tone, Struževo 20, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 253459. gnk-11136

Petru Dušica Sonja, Koprska ulica 2/A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281785.
gnc-10719

Pišorn Veronika Marija, Jazbina 1, Šmar-
je pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 265137.
gns-10828

Planko Vid, Čečovje 63/b, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 16005.
gnv-10950

Pokrivač Andrej, Gomila pri Kogu 55,
Kog, osebno izkaznico, št. 219786.
gnf-10966

Presekar Boris, Triglavska 18, Domžale,
osebno izkaznico, št. 135299. gng-10940

Rozman Janez, Prožinska vas 47, Štore,
osebno izkaznico, št. 73341. gno-10957

Seljak Berto, Labinje 6, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 272832. gnl-11210

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/B,
Sevnica, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.84/99. gnu-10826

Strelec Damjan, Gradiška 217, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 219038.
m-3012

Šlavs Boris, Dobrna 33 c, Dobrna, oseb-
no izkaznico, št. 100878. gnk-11161

Šmelcer Marjeta, Predoslje 84, Kranj,
osebno izkaznico, št. 143636. gns-10703

Šuen Karin, Gregorčičeva ul. 12, Ormož,
osebno izkaznico, št. 259647. gnf-10791

Tomičić David, Kvedrova 14, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 144574.
gne-11142

Turha Jernej, Gerlinci 96, Cankova, oseb-
no izkaznico, št. 36145. gnf-11216

Ulčar Vera, Tesovnikova ulica 100, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 129101.
gnb-10970

Uratnik Miha, Na Rojah 15, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 142963.
gng-10765

Verdnik Iztok, Ljubeljska ulica 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 106431.
gnr-10854

Želodec Jožef, Podjunska ulica 7, Meži-
ca, osebno izkaznico, št. 19394. gnm-10759

Živković Mirjana, Trubarjeva cesta 79,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159967.
gnt-10927

Županc Jože, Stranje 16, Krško, osebno
izkaznico, št. 230611. gns-11153

Vozniška dovoljenja

Albreht Aleš, Prešernova c. 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25340, izdala UE Velenje. gnl-11135

Anžiček Stane, Cesta v Rožno dolino
18/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19495, izdala UE Ljubljana.
gnk-10740

Arh Metod, Triglavska 20, Ribno, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9612.
gns-10728

Avsec Alojzij, Cesta II. grupe odredov 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 687671, reg. št. 45923, izdala UE
Ljubljana. gnm-10934

Bajramović Medžid, Ilirska ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930550, reg. št. 82967, izdala UE Ljublja-
na. gnv-11225

Baloh Pavel, Cirkuše 1, Laze v Tuhinju,
vozniško dovoljenje, št. 15525. gnj-11187

Banjanin Uroš, Teharska 126, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39367, izda-
la UE Celje. gnx-10848

Barba Damjan, Sergeja M. 7, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnc-10769

Baša Gracijela, Marija Kogoja 21, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnn-11083

Berisha Rahmon, Taborska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
79935, izdala UE Maribor. m-2963

Bijuklič Andrej, Langobardska 13, Sol-
kan, vozniško dovoljenje. gns-10928

Boben Boris, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63282, reg. št. 164939, izdala UE Ljublja-
na. gnh-10839

Bogovič Maks, Mali kamen 1/a, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10751,
izdala UE Krško. gnx-10898

Bogovič Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
8235, izdala UE Brežice. gnp-11131

Borovič Štefan, Mlinska ul. 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 649,
izdala UE Lendava. gnh-11164

Božič Jože, Sejmiška 2/A, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9963. gnw-10749

Božič Stanislav, Čirče 32, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1091368,
reg. št. 8318, izdala UE Kranj. gnh-11189
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Bračun Ivan, Kvedrova ul. 18, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 20344,
izdala UE Žalec. gnv-10825

Brglez Helena, Bezina 66, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10430. gnw-10924

Brodnik Mira, Ul. bratov Vošnjakov 18,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12181, izdala UE Celje. gnq-11205

Brvar Marija, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 134495, reg. št. 106499, izdala UE
Ljubljana. gnq-10955

Bučar Maja, Opekarska cesta 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930722, reg. št. 98445, izdala UE Ljublja-
na. gnd-10693

Caharija Lea, Hrvatini 155/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 18737.
gnz-10921

Cerkvenik Joško, Brestova ulica 13,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7399, izdala UE Cerknica. gnm-11113

Cipek Milan, Batuje 74, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 690948, izdala UE
Ajdovščina. gnf-11091

Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
23509, izdala UE Celje. gnt-10702

Čampa Janez, Spodnje Gameljne 103,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1137637, reg. št. 49000, izda-
la UE Ljubljana. gno-11007

Černic Gabrijel, Lavričeva 16, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. 1118730, izdala
UE Ajdovščina. gnb-11095

Čučko Zdenka, Malna 11/a, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2805, izdala UE Lenart. m-2990

Debeljak Zlatko, Brankova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265055, reg. št. 217896, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-10958

Delič Edin, Selo 15, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1128780.
gno-11132

Delić Fehima, Koželjskega ul. 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19495, izdala UE Velenje. gnr-11229

Denša Boštjan, Brezovica 39, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13363, izdala UE Lendava. gnq-10830

Dolenc Jasna, Nanoška ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652264, reg. št. 158523, izdala UE Ljublja-
na. gnz-11171

Dovžak Peter, Vitovlje 25, Šempas, voz-
niško dovoljenje. gnv-10750

Dražetič Goran, Pod vrtačo 17, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
10567. gnm-10709

Džordžević Tadeja, Robindvor 42, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 4579.
gnr-10954

Erceg Rade, Sokolska 97, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46127,
izdala UE Maribor. m-2978

Faganeli Diego, Miren 142, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCF, reg. št. 24499,
izdala UE Nova Gorica. gnh-10939

Farčnik Barbara, Mandeljčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
806086, reg. št. 11096, izdala UE Kranj.
gng-10915

Fazlič Rahman, Ulica talcev 15, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
501336, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl-11010

Felicijan Matjaž, Šentjur na polju 20, Lo-
ka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10006. gnn-10733

Fideršek Slavko, Šarhova 48/A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
2997, izdala UE Maribor. m-3023

Franc Jožef, Krajna 53, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 14949. gng-11065

Gašpirc Romana, Voklo 42/b, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146673, reg. št. 47843. gne-10817

Glavak Željko, Majcingerjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
97879, izdala UE Maribor. m-2969

Glažar Silvo, Žagarjeva ulica 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 220466, izdala
UE Tolmin. gnh-11089

Golež Slavko, Rakovec 25, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18136, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-11060

Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 15701. gnc-10744

Gomboc Leona, Ul. Jakoba Aljaža 3, Moj-
strana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 78/99 in 80/99.
gng-11094

Gorup Ivan, Zalog 44, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 1520, izdala
UE Postojna. gnu-11076

Govekar Mojca, Breg ob Savi 3/a, Mav-
čiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087212, reg. št. 46501, izdala UE Kranj.
gnp-10731

Grahek Stojan, Jagnjenica 20/B, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEDFGH, reg.
št. 5277, izdala UE Laško. gns-11178

Grbas Rok, Veluščkova 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9424, izdala
UE Izola. gnd-11068

Grdina Roman, Rožni vrh 7/a, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št. 45750.
gnm-10984

Gregorec Stanislav, Benedičičeva pot 1,
Mlaka, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1115668, reg. št. 32823, izdala UE
Kranj. gnf-11191

Grofelnik Petra, Študljanska 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123512, reg. št. 31369, izdala UE Dom-
žale. gnl-10885

Guzelj Simon, Račeva 44, Žiri, vozniško
dovoljenje, št. 15210. gne-10717

Gyergyek Simon, Vidonci 43, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 35875. gnm-10734

Herodež Ljudmila, Roška 6 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
44583, izdala UE Maribor. m-2976

Hoti Smajl, Pod Klancem 2, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1054977, izdala UE
Tolmin. gnz-10721

Hrast Andrej, Čiginj 60/b, Tolmin, vozniš-
ko dovoljenje, št. S 1338164, izdala UE Tol-
min. gnr-10929

Iskra Manja, Frankolovska 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
112167, izdala UE Maribor. m-3001

Ivančič Dušan, Samova 78, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 85175. m-3026

Ivančič Mirko, Ozka 3, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 101529.
m-3031

Jandrašič Štefan, Šalovci 153, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 8647. gnf-10741

Janeš Peter, Vojkova 71, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGh, št. S 447051, reg. št.
191404, izdala UE Ljubljana. gnl-11285

Jankovič Boštjan, Pot na Dobeno 10,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1194939, reg. št. 8393, izdala UE Dom-
žale. gne-11092

Janša Saša, Zalog 27, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 808690, reg. št.
34298, izdala UE Kranj. gnz-11196

Jazbec Alojz, Titova 86, Senovo, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 17656.
gnx-11123

Jerenko Jožica, Slovenja vas 29/d, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33142,
izdala UE Ptuj. gnd-10743

Jerše Igor, Dražgoška ulica 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1347808,
reg. št. 51135, izdala UE Kranj. gnc-10819

Jevtović Dejan, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 914633, reg. št. 103762, izdala UE Mari-
bor. gnm-11159

Jović Simeun, Frankovo naselje 67, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
18230, izdala UE Škofja Loka. gnv-11275

Juršič Viktorija, Kocljeva 6, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 29153.
gnk-10911

Kacjan Karl, Vurberk 50, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
61217, izdala UE Maribor. m-2994

Karlovšek Marko, Pod brezami 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 97750. gne-10967

Kastelic Jernej, Šentjernejska c. 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 32830, izdala UE Novo mesto.
gnb-10920

Kastelic Nataša, Srednje Gameljne 61,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483515, reg. št. 194730, izdala
UE Ljubljana. gnq-11305

Keber Zemina, Meškova ulica 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15279, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-11188

Kepic Ljudmila Mihaela, Spodnji Rudnik
V 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448583, reg. št. 35307, izdala UE
Ljubljana. gny-10972

Kerman Francka, Nazorjeva ulica 1r, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8193, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-11069

Kerndl Alenka, Ulica Skvire Tomassini 14,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8323, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-10808

Klemenc Božidar, Greenwiška 10/A, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
49832, izdala UE Maribor. m-3021

Klinar Boris, Kovinarska 22, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41956.
gnp-10781

Knaus Sonja, Ribjek 2/a, Osilnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11331, izda-
la UE Kočevje. gnk-10861

Kocjan Branko, Padna 58, Sečovlje - Sic-
ciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11105, izdala UE Piran. gne-11067

Kocjančič Pavel, Velike Loče 17, Materi-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12690,
izdala UE Sežana. gnh-10739

Kocjančič Simon, Vanganelska 49/e, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnq-11080

Kodelja Klemen, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnc-10919

Kokot Franc, Dvorjane 107, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
79784, izdala UE Maribor. m-2953
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Koprivec Mateja, Zgornje Pirniče 10/E,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010015, reg. št. 169238, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-11280

Korelič Dejvid, Sečovlje 39, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1658, izdala UE Piran. gnx-10723

Košmrlj Boris, Adamičeva 43, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17406, izdala UE Novo mesto.
gnk-10936

Kovačič Anica, Jurčičeva 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2056,
izdala UE Grosuplje. gns-11182

Kovačič Martin, Gosposvetska 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1377, izdala UE Maribor. m-3017

Kozjek Rajko, Podlubnik 156, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15579, izdala UE Škofja Loka. gnc-10994

Krajnc Marko, Trčova 59, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 98976,
izdala UE Maribor. m-2999

Krajnc Roman, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12416, izdala UE Ptuj. gns-10803

Kralj Savo, Krožna cesta 2, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42048. gnz-10746

Kramar Andrej, Martinčeva ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
52830, reg. št. 135171, izdala UE Ljublja-
na. gns-10953

Kranjc Polona, Kresniške Poljane 75,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. F
1121529, izdala UE Litija. gnu-10901

Krašovec Janja, Na Lazih 16, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596270, reg. št. 127751, izdala UE
Ljubljana. gnk-10786

Krašovec Tomo, Tratnikova ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1077480, reg. št. 191070, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-10780

Krničar Jasmina, Gorje 93, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 1259235, reg. št. 49984, izdala UE
Kranj. gnf-11116

Krulej Vesna, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973682, reg. št. 175124, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-10806

Kuzma Ludvik, Ul. J. Lamprehta 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71157, izdala UE Maribor. m-2954

Lakota Roman, Cesta na Markovec 4/A,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, iz-
dala UE Koper. gnr-11079

Lalič Slavka, Potok 12, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15630, izdala
UE Novo mesto. gns-11078

Lapi Sonja, Ob plantaži 20, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43607,
izdala UE Maribor. m-3033

Lenassi Mojca, Šmihel pod Nanosom 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14754, izdala UE postojna. gnb-10745

Lesjak Tomaž, C. na Ljub. 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 46455.
gnx-10973

Letonja Ivan, Paradiž 31, Cirkulane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27561,
izdala UE Ptuj. gnz-11071

Lipotnik Otmar, Trčova 161, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
56345, izdala UE Maribor. m-3030

Lipovnik Pavla, Dobrije 4, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
722577, reg. št. 10308. gnb-11195

Lovrečič Janja, Hrvatini 222/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28436. gny-11072

Makovec Venceslav, Dolga Poljana 41,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 300034, izdala UE Ajdovščina. gnb-10724

Marhold Alojz, Zg. Kungota 33, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 51, izdala UE Pesnica. m-3032

Marič Štefan, Tišinska ulica 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 27216.
gnl-10735

Marko Boris, Vransko 158, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792368,
izdala UE Žalec. gnq-10730

Matjašič Istok, Gorišnica 141/E, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2425, izdala UE Ptuj. gnw-11074

Mazi Olga, Črna vas 69, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 241469,
reg. št. 124539, izdala UE Ljubljana.
gnw-10849

Mažij Anton, Kamnikarjeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245565, reg. št. 165417, izdala UE Ljublja-
na. gnv-10800

Mežek Gregor, Snakovška cesta 22, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8404,
izdala UE Tržič. gnn-11183

Mirović Relja, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 63358, reg. št. 142615, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-11020

Mozetič Vilma, Izletniška pot 72, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 15492.
gnk-11086

Može Matjaž, Ljubljanska 17, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11271,
izdala UE Postojna. gnj-10912

Mrak Andrej, Prešernova 44, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1272115, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-10989

Mrak Ines, Kališka 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375480, reg.
št. 52050, izdala UE Kranj. gno-11082

Mule Mateja, Cesta graške gore 8, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
111791. m-3020

Naglič Primož, Podgorska 101, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15038, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-10909

Nemec Stanko, Mota 51, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3550, iz-
dala UE Ljutomer. gnc-10823

Oblak Anton, Hafnerjevo naselje 1, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3099, izdala UE Škofja Loka. gnj-10837

Okorn Stanislav, Hosta 11, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10526, izdala UE Škofja Loka. gnt-10802

Oražem Franc, Kodričeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
24792 in inštruktorko dovolenje, št. 399,
kat B, izdala UE Maribor. m-2987

Pakiž Polonca, Pod srnjakom 19, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8754.
gnp-11081

Pardo Bojan, Kolod 16, Postojna, vozniš-
ko dovoljenje, št. 10387, izdala UE Postoj-
na. gni-10913

Peharda Klara, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341909, reg. št. 230291, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-11283

Perko Sonja, Kozinova 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 75079,
izdala UE Maribor. m-2970

Perlič Boštjan, Zagrad 61, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 18814.
gnk-10736

Perše Milena, Volče 42, Tolmin, vozniš-
ko dovoljenje, št. S 301257, izdala UE Tol-
min. gnk-11090

Pipan Igor, Ul. 8. februarja 18/A, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, reg. št. 113039, izdala UE Maribor.
m-3013

Plahhutta Sergeja, C. Miloša Zidanška
23, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12319, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-10871

Planinšek Edvin, Parižlje 48/A, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
0580668, izdala UE Žalec. gnl-11160

Platovšek Tomaž, Homec 16, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43475, izdala UE Celje. gns-10978

Ploj Peter, Brengova 43, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5532, izdala UE Lenart. m-2958

Podlesnik Anja, Primož 41, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9257. gnd-11143

Pogačnik Barbara, Brodarjev trg 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138517, reg. št. 215359, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-11146

Popovič Nina, Seljakovo naselje 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224026, reg. št. 49291, izdala UE Kranj.
gnh-10914

Porić Ibrahim, Kamniška 2, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 759023,
reg. št. 28425, izdala UE Domžale.
gnz-11221

Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1297645, reg. št. 198110, izdala UE Ljub-
ljana. gni-10888

Požun Žiga, Petrovče 57, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 24061, izda-
la UE Žalec. gnp-10956

Pratnekar Ema, Rožančeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189006, reg. št. 206663, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-11075

Preskar Boris, Triglavska 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
780985, reg. št. 19270, izdala UE Domža-
le. gnf-10941

Puklavec Branko, Skolibrova 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 34844,
izdala UE Ptuj. gnl-10810

Pust Janez, Pivola 43, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 20140, izda-
la UE Maribor. m-3006

Radovan Bojan, Prapreče 7, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
30070, izdala UE Novo mesto. gnf-11066

Rapac Jožica, Prušnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3084,
izdala UE Maribor. m-3029

Rehar Radoška, Gornje Cerovo 3/f, Do-
brovo v Brdih, vozniško dovoljenje. gnz-10821

Rekar Mojca, Triglavska 2, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 28918,
izdala UE Jesenice. gnp-10931

Resman Vincenc, Ribčev laz 35, Bohinj-
sko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 10641. gnu-10726

Robič Tea, Ul. XXX divizije 15/C, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnt-11077

Robnik Marjeta, Krnice 72, Luče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 8671, izdala UE
Mozirje. gnu-10976
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Rokavc Emil, Dolomitska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264803, reg. št. 9936, izdala UE Ljubljana.
gnt-11277

Rot Vladimir, Verovškova ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352813, reg. št. 32528, izdala UE Ljublja-
na. gnz-10846

Rozman Klemen, Majhnova ulica 18, Bo-
hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26632. gnr-10729

Rus Donald, Hlaponci 54/a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 35614,
izdala UE Ptuj. gnq-10930

Rušid Ramadan, Leninov trg 3i, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7325,
izdala UE Trbovlje. gnd-10993

San Sonja, Kantetova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611732, reg. št. 66914, izdala UE Ljublja-
na. gnc-11244

Segulin Nevenka, Markovščina 32, Ma-
terija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10772, izdala UE Sežana. gnc-11098

Serec Branko, Prežihova 13, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12566, izdala UE Brežice. gne-10692

Sirk Vergilij, Cankarjeva 58, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnr-10904

Skok Boris, Delpinova 14, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnd-10918

Skrt Bojana, Svetosavska ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515991, reg. št. 192750, izdala UE Ljublja-
na. gnc-11294

Slaček Jožef, Tomanoše 10, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9653,
izdala UE Gornja Radgona. gne-10742

Slapšak Maja, Rimska cesta 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215658, reg. št. 222462, izdala UE Ljub-
ljana. gne-10892

Snežič Andreja, Sp. Vižinga 22/a, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10433, izdala UE Radlje ob Dravi. gnv-11175

Soltar Mirko, Cesta v Rošpoh 96, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
56622, izdala UE Maribor. m-2962

Steinbach Marjan, Majeričeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4762, izdala UE Maribor. m-3028

Stojakovič Slavica, C. Staneta Žagarja 38,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033097, reg. št. 43946, izdala UE Kranj.
gng-11190

Stojnšek Martin, Pečke 45, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 20204.
gnw-10824

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/B,
Sevnica, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 84/99. gnx-10827

Stožinič Dean, Bučka 27, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEDFGH, št. S
1207222, izdala UE Sevnica. gnz-10946

Sušelj Kristina, Pod sedovnikom 13, Se-
žana, vozniško dovoljenje, reg. št. 15586,
izdala UE Sežana. gnn-10908

Šajnovič Feliks, Šafarsko 23, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3262,
izdala UE Ljutomer. gns-10982

Šef Matjaž, Obrež 109, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. GH. gnj-11087

Škrabar Ana, Dergomaška ulica 70, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214683, reg. št. 221926, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-10995

Škrbinc Janez, Na gmajni 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1134609, reg. št. 214627, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-10777

Škrjanec Frančiška, Zgornje Gameljne
57, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 445324, reg. št. 30208,
izdala UE Ljubljana. gnj-10787

Šprah Ivan, Ulica V. Vlahoviča 85, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41831, izdala UE Maribor. m-2984

Šterk Bogdan, Moškričeva ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90576, reg. št. 104837, izdala UE Ljublja-
na. gnz-10971

Štirn Boris, Zg. Jezersko 137, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 475306, reg. št. 22287. gnd-10718

Štrucl Marko, Cesta ob lipi 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, reg. št.
91529, izdala UE Maribor. m-3007

Tanev Boris, Gradiška 570, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BACF-
GH, reg. št. 1338, izdala UE Pesnica.
m-2996

Tasić Milan, Celovška cesta 143, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
514610, reg. št. 32970, izdala UE Ljublja-
na. gnd-10893

Tavčar Franc, Sopotnica 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13932, izdala UE Škofja Loka. gnj-11137

Tič Lidija, Veliko Tinje 12, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21072. gng-10815

Todorović Stanislav, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 414724, reg. št. 190936, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-11289

Tomičič David, Kvedrova 14, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje. gnx-11073

Trebše Andraž, Obrežna 119 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
111280, izdala UE Maribor. m-3003

Tršan Alenka Helena, Tometova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 135429, reg. št. 9486, izdala UE Ljublja-
na. gnr-11204

Turčik Josip, Ruska 17, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 623743,
izdala UE Maribor. m-3016

Ulčar Vera, Tesovnikova ulica 100, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135315, reg. št. 78934, izdala UE Ljublja-
na. gnc-10969

Vajda Tomislav, Čentiba 178, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3410, izdala UE Lendava. gnr-10704

Vajdl Janez, Nicina 32, Prevalje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 16444, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnx-10923

Vaner Ignac, Spodnji trg 33, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4326, izdala UE Ruše. m-2972

Varga Ksenija, Strehovci 3/D, Dobrovnik
- Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13645, izdala UE Lendava.
gni-11213

Verdnik Iztok, Ljubeljska ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096318, reg. št. 203981, izdala UE Ljub-
ljana. gns-10853

Verlič Egon, Ronkova ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
92955, izdala UE Maribor. m-2979

Videčnik Majda, Pernica 44, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81828,
izdala UE Maribor. m-2974

Vinčič Matjaž, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ma-
ribor. m-2982

Voljč Edvard, Hardek 40/c, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1879, izdala
UE Ormož. gni-11063

Vrbič Grabinger Olga, Igriška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 514167, reg. št. 41289, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-10844

Vuhar Ivan, Dolič 30, Destrnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 19895, izdala UE
Ptuj. gno-10932

Vuković Valerija, Rjava cesta 2/A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252271, reg. št. 224509, izdala UE Ljub-
ljana. gno-11107

Weissbacher Romana, Maroltova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134343, reg. št. 183601, izdala UE
Ljubljana. gny-10922

Zakelšek Slavica, Betnavska 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
46314, izdala UE Maribor. m-2983

Zemljak Marko, Pot na Vlako 7, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7946. gnz-11096

Zhang Zhongmei, Žibertova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285090, reg. št. 228171. gni-10838

Zierer Damjan, Razbor 36, Loka pri Zida-
nem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6861. gnk-10986

Zorman Mateja, Prelogova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
117449, izdala UE Maribor. m-2968

Zorž Sonja, Zatrta ulica 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 3628. gny-10747

Žalik Tina, Brigadirska 9, Vrhnika, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 11034, izdala
UE Vrhnika. gny-10822

Želodec Jožef, Podjunska 7, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1792, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnj-10737

Žižek Miroslav, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
114697, izdala UE Maribor. m-2986

Žnidar Silvester, Stanetinci 19, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10521. m-3014

Zavarovalne police

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE No-
vo mesto, preklicuje veljavnost naslednjih za-
varovalnih polic: OZ-3: 155434, zel. karta:
614118, 1-AO-97: 723673, STAN/94:
116224, STAN/94: 116225, PREIZ.:
11128, PREIZ.: 11129. Ob-18354

Banfić Vinko, Cesta v Šmartno 33/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 654259,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-11199

Berdajs Andrej, Tbilisijska 98, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 648066, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnj-10937

Breznik Aleš, Jakčeva 21, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0673620. gnu-11201

Devetak Andrej, Kajuhova 113, Izola -
Isola, zavarovalno polico, št. AO 0666180.
gnp-10906

Idič Drago, Mladinska 26, Bakovci, Mur-
ska Sobota, zavarovalno polico, št. 654207,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnl-10910

Ivetić Irena, Pot k Savi 26/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0710029, izdala za-
varovalnica Tilia. gne-10767

Pazlar Tomaž, Štihova ulica 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0177942, izdala za-
varovalnica Slovenica. gns-11278
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Podlesnik Anja, Primož 41, Ljubno ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 9923496, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnb-11145

RANCAS D.O.O., Drenikova ulica 32,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 240926,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-11232

Šomen Jože, Ul. Pohorskega bataljona
33, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. AO 283529, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d., filiala Maribor. gnh-11064

Toplak Tadeja, Jakopičeva 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 120762, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnh-10814

Spričevala

Babič Todor, Štantetova 28, Maribor, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šole
v Mariboru. m-3034

Banko Karmen, Miklošičeva ulica 89,
Murska Sobota, indeks, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnw-11174

Baša Simon, Stara ul. 22, Murska Sobo-
ta, indeks, št. 93458705, izdala fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-3018

Bešlič Vida, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnz-11121

Bittner Mihaela, Gorička ulica 22, Černe-
lavci, Murska Sobota, spričevalo o zakjuč-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, izdano leta 1995. gnf-10716

Bizjak David, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le, izdano leta 1998. gnq-10880

Bubić Vesna, Ul- Staneta Severja 22, Ma-
ribor, spričevalo o zakjučnem izpitu II gimna-
zije v Mariboru, izdano leta 1994. m-3009

Budja Kristina, Krivi vrah 20, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole kmetijske mehanizacije v Mariboru,
Podružnica Svečina, smer kmetovalka gos-
podinja, izdano leta 1997 in 1998. m-2955

Cerar Saša, Lužiškosrbska 7, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljub-
ljani. gnz-11296

Cokan Valerija, Maroltova ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje tehniške kemijske šole v Ru-
šah, izdano leta 1982. gny-10697

Colarič Simona, Mestne njive 11, Novo
mesto, indeks, izdala Srednja šola Črnomelj
leto izdaje 1990. gnm-10938

Čelikovič Lidija, ZPKZ, Ig 136, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne, obu-
tvene šole v Kranju, izdano leta 1993.
gnt-11227

Drinovec Peter, Podbrezje 17, Naklo,
spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne avto-
mehaniške šole Škofja Loka, izdano leta
1983. gnw-11099

Fekonja Aleksandra, Ptujska cesta 24,
Gornja Radgona, indeks, št. 42232297, iz-
dala Akademija za likovno umetnost leto iz-
daje 1997. gnd-10793

Fijan Uroš, Goriška 16, Ljubljana, zaključ-
no spričevalo Srednje kovinarske in strojne
šole v Mariboru, šolsko leto 1996/97.
m-2995

Fluher Ivan, Mahovci 2/A, Apače, spriče-
valo o končani OŠ Delavske univerze v Mari-
boru, izdano leta 1988. m-3024

Gabrič Primož, Bohoričeva ul. 40/B, Bre-
stanica, indeks, št. 71107405, izdala Prav-
na fakulteta. m-3008

Godnjavec Nevenka, Klunova 12, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn v
Ljubljani. gni-10788

Golob Gorazd, Štatenberg 5/A, Makole,
indeks, št. 81506204, izdala EPF. m-2989

Goltnik Damjana, Hosta 6/a, Škofja Lo-
ka, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1992.
gnw-10974

Gorenc Tatjana, Slovenska cesta 47,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnb-10770

Grzić Halim, Ostružnica 109, Bosanska
Krupa, spričevalo o zakjučnem izpitu o kon-
čanem programu vožnje morornega vozila,
izdal Izobraževalni center tehniške stroke No-
vo mesto, št. 4332. gns-11203

Habjanič Daniela, Ruške čete 2, Ruše,
diplomo Srednje ekonomske šole v Maribo-
ru, št. I-128, izdana leta 1985. m-2956

Hafnar Damjan, Župančičeva 21, Kranj,
spričevalo SESŠ Kranj. gny-11222

Hameršak Bojan, Nova vas 10, Markov-
ci, spričevalo Srednje kovinarske šole Ptuj.
gnn-11208

Hasanovič Hamdija, Pobrežje 5, Videm
pri Ptuju, zaključno spričevalo Srednje teh-
nično strojne šole Maribor, šolsko leto
1984/85. m-2985

Hawlina Nace, Lipica 7, Škofja Loka, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, iz-
dano leta 1999. gnu-11176

Hrnčič Barbara, Kodričeva ul. 15, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gostinske šole v
Mariboru, izdano leta 1971. m-3015

Huber Sabina, Roberta Kukovca 5, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole v Mariboru. m-2967

Jaklič Boštjan, Šahovec 5, Dobrnič, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje tehnične
in zdravstvene šole, izdano leta 1995.
gne-10942

Jazbec Majda, Drožanje 13, Sevnica,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika šole za proda-
jalce živilske stroke v Brežicah, izdano leta
1979, 1980 in 1981, izdano na ime Sinko-
vič Majda. gns-11103

Jazbec Marjan, Dobrova 27, Zreče, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Pedagoške šole v Celju, izdano leta 1981.
m-3027

Jurejevčič Jože, Krasinec 46, Gradac,
spričevalo o zakjučnem izpitu Centra srednjih
šol Črnomelj, izdano leta 1982. gnl-10935

Kacjan Martin, Loka 52, Starše, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-2973

Kajba Franjo Roberto, Stanujoč v domu,
Maribor, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje lesarske šole Maribor, izdano leta 1989.
m-2959

Kaloh Kristijan, Pernica 9, Pernica, spri-
čevalo 4. letnika SKSMŠ, izdano leta 1993.
m-3004

Keše Vesna, Trubarjeva 12, Bled, potrdi-
lo o opravljeni pedagoško andragoški izo-
brazbi, izdala Filozofska fakulteta leta 1996
na ime Knaflič Vesna. gnq-10755

Kobe Jože, Dolenja Straža 57, Straža,
spričevalo za voznika motornih vozil, št.
2483, izdano 7. 2. 1976. gnd-10818

Kocbek Borut, Trg Dušana Kvedra 9, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika I gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1999. m-2980

Kolar Branko, Spodnji Slemen 49 b, Sel-
nica ob Dravi, zaključno spričevalo SERŠ
Maribor, šolsko leto 76/77 - smer avtome-
hanik. m-3002

Koradej Danilo, Podgorje 30/A, Velenje,
spričevalo 3. letnika Elektro poklicne šole
Maribor, izdano leta 1978. m-2991

Korošec Rudi, Gregorčičeva 2, Piran -
Pirano, diplomo VTŠ Maribor, izdana leta
1978. gno-10907

Kostanjevec Rado, Selska cesta 26, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Gradbeno tehnične šo-
le v Mariboru, izdano leta 1977. m-2993

Kotnik Anica, Dobje pri Lesičnem 16, Pre-
vorje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Tehniške kmetijske šole v Mariboru,
izdano leta 1979. m-2965

Krašovec Matjaž, Zagrda 78, Celje, in-
deks, št. 81457405, izdala EPF Maribor.
m-2964

Krenker Matjaž, Uriskova 28, Velenje, in-
deks, št. 82140119, Izdala Ekonomska po-
slovna fakulteta Maribor. gnw-11124

Križanec Andrija, Zlogonje 60, Ivanec, di-
plomo Srednješolskega centra PTT v Ljublja-
ni, izdana leta 1991. gnp-11181

Kvar Matej, Sadjarska 25/B, Maribor, di-
plomo Srednje agroživilske šole v Mariboru,
izdana leta 1988. m-2971

Lamut Tanja, Milčinskega 12, Celje, in-
deks, št. 61162947, izdala Pedagoška fa-
kulteta. m-3010

Lebedinec Nataša, Berčonova pot 7,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnk-11061

Lubej Aleš, Rasbergergerjeva 30, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, iz-
dano leta 1991. m-3022

Lukman Stanko, Ljuba Šercerja 3, Ra-
denci, zaključno spričevalo Elektro gospo-
darskega šolskega centra Maribor, šolsko
leto 1979/80. m-2988

Malič Mojca, Rožičeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričeva-
lo Gimnazije Moste, izdano leta 1972, izda-
no na ime Malič Mojca. gnr-11304

Malnar Marko, Kržišnikova ulica 2, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ Svetje, izda-
no leta 1993. gnw-11299

Marolt Nika, Gregorčičeva 24, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika I gimnazije
Maribor, šolsko leto 1998/99. m-2992

Matos Miha, Petrovičeva ulica 15, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole, izdano leta 1992 in 1993. gnx-10752

Meglič Maja, Mlinska pot 8, Ljubljana,
indeks, št. 18981246, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gny-11147

Merkač Marija, Dobja vas 12, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zakjučnem izpitu Pe-
dagoške šole - vzgojiteljska šola v Mariboru,
izdano 25. 6. 1979. gni-10813

Merkač Marija, Dobja vas 12, Ravne na
Koroškem, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu v Mariboru, izdano 18. 2. 1981.
gnj-10812

Mesarič Tadej, Cven 2/b, Ljutomer, in-
deks, št. 61138634. m-2957

Novak Jani, Gradnikove brigade 23, No-
va Gorica, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 1993. gni-10738

Novak Nina, Orehova c. 28, Orehova vas,
spričevalo 3. letnika I gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1999. m-2997

Obersnel Sandra, Marčinkova 5, Mari-
bor, indeks, št. 81456356, izdala EPF Mari-
bor. m-2977

Podržaj Petra, Pipanova 80, Šenčur, spri-
čevalo Srednje turistične šole. gnb-11070

Primc Marija, Koroška vas 20 /A, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ Stopiče,
izdano leta 1968. gnd-11197
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Prošt Andrej, Čečovje 53, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 8. razreda , št.
18/104-98, izdano leta 1998. gnv-11200

Ravnjak Andreja, C. na Roglo 11/d, Zre-
če, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Celju. gnd-11172

Rogelj Jožica, Ulica Franca Rozmana 7,
Kranj, spričevalo o zakjučnem izpitu Šolske-
ga zdravstvenega centra - poklicna šola za
zobarske asistente v Ljubljani, izdano na ime
Bernot Jožica. gnf-10691

Rukavec Jože, Zg. Porčič 99, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil poklicne strojne, kme-
tijske šole v Mariboru. m-2961

Sovinc Tatjana, Brdo 14 a, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1978. m-3036

Šinkovec Nataša, Bratov Babnik 46, Ljub-
ljana, indeks, št. 62990550, izdala Visoka
šola za turizem Portorož. gno-11111

Štefe Zvonko, Štefetova 37, Šenčur, za-
ključno spričevalo z diplomo Srednje strojne
šole Iskra v Kranju, izdano leta 1973.
gni-11088

Šuster Robert, Kržišnikova ulica 6, Med-
vode, spričevalo 3. letnika Cene Štupar,
smer kuharski pomočnik, izdano leta 1994.
gnm-10959

Šuštar Anže, Smlčednik 35, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 1998. gnp-11156

Tajhman Miran, Štuki 29 a, Ptuj, indeks,
št. Srednje kmetijske šole. m-3005

Tasić Zoran, Tbilisijska ulica 28, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem tečaju za opravlja-
nje del in nalog pomožnega natakarja, izda-
no 28. 6. 1985 na Gostinski šoli v Ljubljani.
gny-10847

Tepić Dragana, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bežigrad,
izdano leta 1997. gnb-11220

Vangoš Robert, Tivolska cesta 38, Ljub-
ljana, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Ledina. gno-11307

Vicković Samardžija Bernarda, Mala Ra-
kovica, Moša Pijade 6, Samobor, spričevalo
o zakjučnem izpitu Srednje gostinske šole v
Ljubljani - duplikat, izdano leta 1980, izdano
na ime Vicković Bernarda. gnf-10799

Vidmar Milica, Vel. Pirešica 36/B, Žalec,
spričevalo o končani OŠ Petrovče, izdano
leta 1977. gnn-11233

Višnar Marija, Rutarjeva ulica 11, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Prve državne gimnazije Maribor, izda-
no leta 1964, izdano na ime Pavličev Marija.
gnv-10775

Vovk Franci, Zbure 27, Novo mesto, za-
ključno spričevalo Srednje šole tehniške in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo me-
sto izdano leta 1985. gnz-10771

Vrhovec Špela, Verd 52, Vrhnika, indeks,
Srednje trgovske šole v Ljubljani. gnp-11306

Zadnikar Robert, Stara c. 44, Naklo, di-
plomo št. 281-146/87 - lesarstvo. gnt-11202

Zajc Bogomir, Zg. Duplek 9 /A, Spodnji
Duplek, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-3025

Zorec Uroš, Proletarskih brigad 63, Mari-
bor, indeks, št. 81459665. m-2960

Žagar Zvonko, Dobliče 47, Črnomelj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne šole
kovinske stroke v Ljubljani, št. 1061/25, iz-
dano leta 1979. gnf-10916

Žlebnik Uroš, Črtkova 10, Ptuj, zaključno
spričevalo Elektrotehnične šole Ptuj, šolsko
leto 1991/92. m-2981

Žmuc Suzana, Kajuhova ulica 42, Ljublja-
na, indeks, izdala Upravno administrativna
šola v lJubljani leto izdaje 1983, na ime Go-
stiljac Suzana. gns-11303

Županek Daniela, Černelavci, Dalmati-
nova 22, Murska Sobota, spričevalo 4. let-
nika SSTŠ Murska Sobota, izdano leta
1994. gno-11207

Ostali preklici

Bajt Davorin, T. Tomšiča 70/D, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gnf-11166

Bečiri Fatmir, Raičeva 4, Maribor, delov-
no knjižico. m-2998

Bensa Rudolf, Maistrova ulica 10, Dom-
žale, izkaznico pooblaščenega inženirja, št.
IZS S-0811, izdala inženirska zbornica Slo-
venije. gnb-11270

Bernhart Jože, Zg. Kapla 62, Kapla, de-
lovno knjižico. gnn-10833

Blejec Luka, Polje cesta XXX/10c, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29066, izdal LPP Ljubljana. gnt-11302

Borovnik Ignac, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1048759. gnx-10773

Brakič Armen, Brilejeva 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7169.
gnv-10850

Briški Nika, Ul. Marije Hvaličeve 26, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 0499, izdala
Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnz-10796

Bubić Medalija, Robičeva ul. 78, Limbuš,
delovno knjižico. m-2952

Bulajič Maruša, Chengdujska 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14548,
izdal LPP Ljubljana. gnm-10884

Cigler Leon, Skolibrova 6, Ormož, vojaš-
ko knjižico, št. BC010471. gnm-10809

Cimerman Kristina, Veliki vrh 63, Šmar-
je-SAP, dijaško mesečno vozovnico, št.
3485, izdal LPP Ljubljana. gnv-10900

Cimerman Miha, Polje, C. XXXVIII/16e,
Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5020. gnw-10899

Colja Katja, volčji Grad 36, Sežana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 19736.
gne-11117

Časar Kristjan, Otovci 80, Mačkovci, de-
lovno knjižico reg. št. 63094, ser. št.
A0360555, izdana 18. 12. 1996 v Murski
Soboti. gnj-10712

Čeh Dušan, Zabovci 6/a, Markovci, de-
lovno knjižico. gnv-10925

Černej Tomaž, Kajuhova 11, Celje, de-
lovno knjižico. gny-10897

Čerpič Slavko, Einspielerjeva ulica 5/b,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-982/75. gnx-10948

Dedić Fehim, Kolodvorska 9, Trbovlje,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424409852
z dne 28.12.1992. gnl-10835

Dekleva Maša, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16485, izdal LPP Ljubljana. gne-10792

Dokl Majila, Lipknehtlova 38, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2975

Dolenc Primož, Kavčičeva 38, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17439, iz-
dal LPP Ljubljana. gno-11282

Drinić Miloš, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za viličarja, iz-
dal Šolski center Litostroj. gnu-10751

Dvornik Peter, Trg svobode 25, Tržič, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 025441, izdal
LPP Ljubljana. gng-10890

Eferl Jure, Glinškova ploščad 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 23992,
izdal LPP Ljubljana. gnd-10943

Erbežnik Beno, Krakovo 31, Naklo, de-
lovno knjižico. gnt-11127

Fekonja Aleksandra, Ptujska cesta 24,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
42232297, izdala Akademija za likovno
umetnost. gnc-10794

Gazvoda Jana, Celovška 127, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35434, izdal
LPP Ljubljana. gnd-11093

Goltnik Damjana, Hosta 6/a, Škofja Loka,
indeks Srednje šole tiska in papirja, izdan
leta 1987. gnh-10764

Goršek Katja, Gotovlje 71/D, Žalec, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980155, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnm-11234

Gostimirović Dragan, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13362.
gnl-11110

Grgurevič Tina, Zofke Kvedrove 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2144,
izdal LPP Ljubljana. gnu-11301

Hajsinger Božidar, Avguštine 8, Kostanje-
vica na Krki, licenco št.
6711/7571-LM29/1998 za vozilo Renault,
reg. št. KK 32-62K, izdana 24. 2. 1998.
gnm-11184

Horvat Petra, Strehovce 47, Dobrovnik -
Dobronak, študentsko izkaznico, št.
93419012, izdala fakulteta za strojništvo.
m-2966

Horvat Sofija, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18716. gnu-11276

Hribar Matic, Dolenjska cesta 159, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14067,
izdal LPP Ljubljana. gny-10947

Jablanovec Dominik, Satahovci 3, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico reg. št. 64918,
ser. št. A0430210, izdana 28. 6. 1999 v
Murski Soboti. gnp-10710

Jakšič Dejan, Puterlejeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23906.
gnx-10748

Ješovnik Branko, Benedikt 112, Bene-
dikt, delovno knjižico. m-3035

Justin Sandi, Jelovška 10, Radovljica, de-
lovno knjižico. gnv-11100

Keranovič Frida, Ul. Mihaele Škapin 6,
Izola - Isola, vpisni list za čoln, št.
02/03-1228/90-95, izdan 27. 6. 1990,
reg. št. čolna KP 26-70. gnq-10705

Keržan Kristina, Belokranjska 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 21017,
izdal LPP Ljubljana. gne-11292

Knapič Maja, Grič 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnf-10766

Koleša Alojz, Šentvid pri Stični 9/a, Šen-
tvid pri Stični, delovno knjižico. gne-10917

Kopač Ljubo, Jezerska cesta 120/a,
Kranj, delovno knjižico. gno-10707

Koprivec Mateja, Zgornje Pirniče 10/E,
Medvode, izkaznico odvetniške zbornice, št.
31/97 - za odvetniškega pripravnika.
gnp-11281

Koren Tina, Gažon 1/C, Šmarje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 31181. gng-10690

Korošec Tanja, Adamičeva 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17646, izdal
LPP Ljubljana. gnb-10795

Krajnc Roman, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8063/94. gno-10807

Kuhar Marko, Zg. Duplje 34, Duplje, de-
lovno knjižico. gnb-10820

Kušar Jure, Srednje Gameljne 32/g, Ljub-
ljana Šmartno, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5382. gns-11228
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Lazić Sanja, Ul. bratov Učakar 130, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33103. gnz-10896

Lebar Grega, Tomažičeva 5/b, Kranj, di-
jaško izkaznico. gnn-10933

Levačič Dean, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10951.
gnc-10869

Ljutič Ferid, Rimska 26, Šmarješke Topli-
ce, delovno knjižico. gnw-10699

Makivić Dragan, Pot k Savi 29, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 005115, iz-
dal LPP Ljubljana. gnk-10886

Marinko Vesna, Vrhniška 12, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št.
3232, izdal LPP Ljubljana. gnp-10881

Martinić Petra, Slavka Gruma 42, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19795276,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-11084

Mesić Ibrahim, Kolonija 1. maja 30, Tr-
bovlje, osebno delovno dovoljenje, št.
0424407724 z dne 5.11.1992. gnm-11209

Miloš Černigoj, Pot pomorščakov 22,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnn-10708

Munda Viktor, Wattova 6, Maribor, veteri-
narsko izkaznico, št. 015592. m-3019

Nedič Željka, Bazoviška 15, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnv-11150

Novak Marjan, Jakčeva 17, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnc-11219

Peroša Kristjan, Tartinijeva 5, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnq-10905

Polanec Štefanija, Drankovec 29, Jakob-
ski Dol, delovno knjižico. m-3011

Poročnik Rajko, Otiški vrh 23/A, Šent-
janž pri Dravogradu, vojaško izkaznico, št.

BC 001371, izdana leta 1993 pr upravi za
obrambo Slovenj Gradec, izpostava Dravo-
grad. gnp-11206

Radoš David, Pomjan 4, Šmarje, študent-
sko izkaznico, št. 24950111, izdala FER.
gnm-11109

Rizmanovski Jasmina, Planina 68, Plani-
na, delovno knjižico št. 12311/97.
gnw-10878

Rus Jamnik Darija, Ulica Nade Čamerni-
kove 11, Ljubljana, izkaznico inženirske zbor-
nice Slovenije, št. E-0034. gnr-10779

Rus Tina, Mala čolnarska 15/a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9646.
gnz-11125

Simončič Vojko, Podvin 139, Žalec, de-
lovno knjižico. gnp-10706

Slapšak Maja, Rimska cesta 14, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 31014040, iz-
dala FNT- oddelek za farmacijo. gnf-10891

Smole Blaž, Bratovševa ploščad 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11380, izdal LPP Ljubljana. gnb-11295

Sonc Marko, Tominškova 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11737, iz-
dal LPP Ljubljana. gni-10963

Sorta Marko, Frenkova 6, Ankaran - An-
karano, delovno knjižico. gnk-10715

Stankovič Jadranko, Delavska 59, Mari-
bor, delovno knjižico št. 9761, izdala UE
Maribor leta 1996. m-2951

Stanković Želiko, Ukanc 65, Bohinjsko
Jezero, vozno karto za relacijo Ukanc - Bo-
hinjska Bistrica. gnl-11085

Šinigoj Špela, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18980940, izdala Filozofska fakulteta.
gni-11013

Španič Irena, Senožeče 82/c, Senože-
če, dijaško mesečno vozovnico, št. 30809.
gnn-11008

Šrubar Sonja, Čebine 3, Trbovlje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 23350, izdal LPP
Ljubljana. gnd-11118

Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19109.
gnd-10768

Tominšek Jožef, Jurčičeva ulica 15, Ljub-
ljana, delovno knjižico reg. št. 19958, izda-
na leta 1972. gnb-10720

TRANSPORT KOVAČIČ, Grm 12, Treb-
nje, licenco št. 4774/4443-ZR67/1997 za
vozilo Mercedes-benz, tip LP 1113B, reg.
št. NM 90-16J.. gng-10990

Valenčič Franc, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, vozno karto, št. 1259 , izdal LPP Ljublja-
na. gnf-10816

Veaposki Nedžat, Medvoška cesta 18,
Medvode, osebno delovno dovoljenje, št.
0424490942. gnf-10841

Vesenjak Ivanka, Slivniško Pohorje 8, Po-
horje, delovno knjižico. m-3000

Vilfan Branko, Bertoncljeva 24, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 19767026, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-11154

Virant Lidija, Dobravica 4, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 1602 - kombinirana.
gnh-10714

Vukadin Patricija, Kovačičeva 40/a, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico. gnt-10952

Weissbacher Urška, Topniška ulica 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2656. gno-10832

Zupančič Zorina, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17287.
gnx-10798
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