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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo blaga
brez omejitev

Št. 155/2000 Ob-41490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
A) osebni računalniki – notesniki –

12 kom,
B) osebni računalniki – 42 kom,
C) grafične postaje – 2 kom,
D) DALET delovne postaje – 5 kom,
E) računalniki za vgradnjo – 2 kom,
F) tiskalniki – 24 kom,
G) scanerji – 3 kom,
H) monitorji – 61 kom,
I) strežniki – 6 kom,
J) mrežni CD-ROM – 1 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik se lahko poteguje tudi za naročilo
vsake posamezne blagovne skupine v celo-
ti (na primer: skupina A v celoti, skupina B v
celoti ali obe skupini v celoti). V tem prime-
ru lahko navede tudi različne cene za različ-
ne variante.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
64,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) osebni računalniki – notesniki – 8 mio
SIT,

B) osebni računalniki – 12,7 mio SIT,
C) grafične postaje – 1,2 mio SIT,
D) DALET delovne postaje – 1,1 mio SIT,
E) računalniki za vgradnjo – 0,5 mio SIT,

F) tiskalniki – 3,2 mio SIT,
G) scanerji – 0,3 mio SIT,
H) monitorji – 6,7 mio SIT,
I) strežniki – 30 mio SIT,
J) mrežni CD-ROM – 0,3 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

pozneje 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

glej 4. točko.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike – tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 1. 2001 do
roka za oddajo ponudb med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 15.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefasku in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski pri Novi LB, d.d., Ljubljana, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa). Dodatne informacije
so na razpolago samo v pisni obliki pri Cirilu
Burgarju, na naslovu pod 6. (a) točko, faks
475-42-20.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 12. 2.
2001 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– Ponudba za razpis št. 155/2000 – raču-
nalniška oprema. Na kuverti mora biti napi-
san polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2001 ob 10. uri v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 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 5% od vrednosti posameznega sklopa
oziroma celotnega naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najkrajši rok plačila je
15 dni po izvedeni dobavi, podrobnosti so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z 41. členom ZJN-1 ter 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): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme/storitev –
25% (ponudnik mora predložiti veljavno do-
kazilo, da je uradni prodajalec in poobla-
ščeni vzdrževalec razpisane opreme); eko-
nomska cena – 60%; plačilni pogoji – 5%,
dobavni roki – 3%; reference dobavitelja –
7%; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji).

Naročnik bo po posameznih blagovnih
skupinah oziroma v celoti izbral ponudbo(e)
z ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslov. Naročnik si
pridržuje pravico, da med popolnimi ponud-
bami izbora ne opravi.

16., 17.
Naročilo je bilo oddano v objavo dne

29. 12. 2000.
RTV Slovenija

Javni zavod

Št. 291/2000 Ob-41503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica
5, 8250 Brežice, tel. 07/499-13-70,
49-66-700, faks 07/49-66-701.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Brežice, Šolska ulica
5 in Kregarjeva ulica 7.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. sveže meso,
4. mesni izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. jajca,
7. testenine in keksi,
8. splošno prehrambeno blago.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12

mesecev.
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5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, 8250
Brežice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

Ponudnik mora ob dvigu predložiti
popoln naslov, davčno številko in potrdilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) preko virmana na račun Vrtca
Mavrica Brežice, št. 51620-603-31434, s
pripisom za razpis (po enodnevni predho-
dni najavi po faksu).

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 7. 2. 2001
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: vsak delovni dan od 9. do
11. ure, na naslov: Vrtec Mavrica Brežice,
Šolska ulica 5, 8250 Brežice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 12. 2. 2001 ob 12. uri, in
sicer na naslovu: Šolska ulica 5, Brežice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe; ponudnik mora predložiti

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca z

odprtim postopkom za izdelavo projektne
dokumentacije in izvedbe preureditve klet-
nih prostorov objekta Planika – jugovzho-
dni del Bolnišnice Topolšica, naročnika
Bolnišnice Topolšica objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 120-124 z dne 29. 12.
2000, Ob-41307, se znesek v 10. točki
pravilno glasi: 3,000.000 SIT.

Uredništvo

Št. 42304-29/98 Ob-41501
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48,
1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/ 5303 240,
faks 01/530-32-49, e-mail: obcina@dol.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca.

3. Kraj izvedbe del: podružnična šola
Dolsko – Dolsko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih  del  in  ocenjena  vrednost  celote  in
delov,  ki  se  bodo  oddajali  posamično:
adaptacija, nadzidava in prizidava Po-
družnične šole Dolsko in VVZ Dolsko.

Ocenjena vrednost: 105,000.000 SIT.

garancijo banke za resnost ponudbe v višini
3% razpisne vrednosti skupine, za katero se
javlja na razpis, z veljavnostjo do 2. 4. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije (potrdilo izda
pristojno sodišče ali davčna uprava),

– sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni oziroma obrtno do-
voljenje, če gre za opravljanje obrtne in obr-
ti podobne dejavnosti,

– dokazilo, da ni bila proti ponudniku iz-
dana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na ponudnikovo nestrokovnost,

– dokazilo, da je poravnal davke in pri-
spevke določene z zakonom (potrdilo izda
davčni urad ali carinska uprava),

– za samostojne podjetnike dokazilo za
povprečno stanje zadnjih treh mesecev na
ŽR, eventualno blokada ŽR in obveznosti
do banke.

13., 14., 15. 16., 17.
Vrtec Mavrica, Brežice

Podroben popis del je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so predvidene.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 16. 6.
2001, dokončanje 15. 9. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo na sedežu občine, Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani, vsak delavnik med 8. in 12.
uro, kontaktna oseba je Vera Sinčič.

Zainteresirani ponudniki lahko naslavlja-
jo vprašanja v zvezi z razpisom na naslov,
naveden v točki 1. tega razpisa. Odgovori
bodo posredovani v roku dveh dni.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko razpi-
sno dokumentacijo dvignejo do 29. 1. 2001
do 11. ure (do roka za oddajo ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 25.000 SIT. Način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun številka
50102-630-810176, pri agenciji za plačil-
ni promet Lj. Bežigrad, z navedbo”Javni raz-
pis za adaptacijo PŠ Dolsko”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo : upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
29. 1. 2001 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom ”Ponudba – ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 2001 ob 12.15, v sejni dvorani Ob-
čine Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol
pri Ljubljani.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 25. 1. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN):
reference 20%, kadri 20%, cena 60%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpis oddan v objavo 29. 12. 2000,
ponudniki bodo o izidu obveščeni v 30 dneh.

17., 18.
Občina Dol pri Ljubljani

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo storitev
brez omejitev

Razveljavitev

Ob-41519
Pošta Slovenije, d.o.o., 2500 Maribor,

razveljavlja postopek oddaje javnega naro-
čila za fizično in požarno varovanje objekta
NPC Maribor, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36955, zaradi izvajanja investicijskih del
v objektu.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Razveljavitev

Ob-41594
Javni razpis za izbiro izvajalca storitev

čiščenja poslovnih prostorov in oskrbo s
toaletnim materialom, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38421, se razveljavi.

Zavod RS za zaposlovanje
OS Celje
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Št. 350-04/01-1 Ob-41595
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Markovci, Markovci 33,
2281 Markovci, tel. 062/788-88-80, faks
062/788-88-81.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (18. člen ZJN): oddaja naročila po
odprtem postopku.

3. (a) Vrsta  storitve  in  opis  ter  oce-
njena vrednost naročila: izdelava pro-
jektne dokumentacije PGD in PZI za
infrastrukturo v obrtni coni Novi Jork –
Markovci. Orientacijska vrednost je
5,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: storitve se odda-
jajo kot celota.

4. Kraj dobave : Markovci 43.
5. (a)Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
pravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponu-
dnik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje
zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zahtevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00),
zakon o reviziji postopkov javnega naroča-
nja (Ur. l. RS, št. 78/99).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo samo za
del storitve: ponudniki se ne morejo pote-
govati za en del storitev.

7. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvideni datum
zaključka izdelave projektne dokumentaci-
je je 45 koledarskih dni od dneva podpisa
pogodbe.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
43, 2281 Markovci, kontaktna oseba Jan-
ko Širec, tel. 788-88-84.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
občine št. 52400-630-20855, z namenom
nakazila: javni razpis za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za infrastruktu-
ro v obrtni coni Novi Jork – Markovci.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Markovci, Ob-
činska uprava, Markovci 43, 2281 Mar-
kovci.

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in ožigosani ovojnici z navedbo toč-
nega naslova: Občina Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci, s pripisom “Ne odpi-
raj – ponudba za izdelavo projektne doku-
mentacije PGD in PZI za obrtno cono Novi
Jork“. Označen mora biti naslov pošilja-
telja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Markovci, Markovci 33, 2281 Mar-
kovci.

11.
12. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: pogoji navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

14. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične poslovnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb.

16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): po-
nudbena cena (45 točk), rok izdelave (35
točk), plačilni pogoji (10 točk), reference
(10 točk).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v treh dneh.

18. Datum odpošiljatve javnega razpisa
v Ur. l. RS: 3. 1. 2001.

Občina Markovci

Št. 4428/00 Ob-41510
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Komunala Novo mesto d.o.o.
Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/39-32-450, telefaks:
068/39-32-505.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (18. člen ZJN-1): javno naročilo za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in ocenjena vrednost
naročila: izdelava projekta ravnanja z
odpadki.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
12,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto:variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončane storitve: pričetek del: 23. 2.
2001, konec del: 6. 8. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor
razvoja  in  investicij,  Podbevškova  12, 
Novo  mesto,  kontaktna  oseba: Goran
Stanojević.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 2001
(do roka za oddajo ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 30.000 SIT na Ž.R. Komu-
nala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javno na-
ročilo za izdelavo projekta ravnanja z od-
padki“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 2. 2001
do 10 ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-

bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontak-
tna oseba: Goran Stanojević.

11. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2001 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja in inve-
sticij, Podbevškova 12, Novo mesto, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku za-
htevana bančna garancija za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti jav-
nega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: pogoji opre-
deljeni  v  razpisni  dokumentaciji  in  po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno  javno  naročilo:  vse  pravne  obli-
ke  skladno  z  zakonom  o  gospodarskih
družbah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 12. 2. 2001
(po odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1)

1. Potrjene reference za izvedbo to-
vrstnih del:

– brez  potrjenih  referenc  o  kvali-
tetno izvedenih delih ali niso priložene v
originalu – izločen iz postopka oddaje na-
ročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cene.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – iz-
ločen iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v
postopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nu-
di daljši rok kot je razpisano) – izločen iz
postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem
roku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo

preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih
mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po
7. točki 4. člena odredbe ter na osnovi pri-
log k navedenim izjavam in sicer:

– izjave po 1. točki odredbe,
– izjave po 2. točki odredbe,
– izjave po 3. točki odredbe,
– izjave po 4. točki odredbe s potr-

dilom davčnega urada, v originalu ali notar-
sko overjeni fotokopiji,

– izjave po 5. točki odredbe s potr-
dilom pristojnega sodišča v originalu ali no-
tarsko overjeni fotokopiji in

– izjave po 7. točki odredbe.
18., 19.

Komunala Novo mesto, d.o.o.
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za
blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 168 Ob-41505
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna eno-

ta Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
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:

– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska cesta 121, Ljubljana,

– Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-
venska 29, 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 lsit RS, št. 102 z dne 10. 11.
2000.

13.
Upravna enota Ptuj

Št. 0512/308/82-99 Ob-41509
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
nabavo informacijske strojne opreme, na
podlagi predhodnega ugotavljanja sposo-
bnosti na javnem razpisu pod oznakama
PNO.IT in PMO.IT 98, Uradni list RS, št.
56/98.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 17. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):na poziv je prispelo 5 veljavnih in
popolnih ponudb. Naročnik je upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji, ter
izbral najugodnejšega ponudnika, kot je na-
vedeno v 5. točki te objave. Za podsklope
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2, 4.14, 4.23, poziv ni uspel, ker
nista prispeli veljavni in popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov. Za podsklop 2.2 naroč-
nik v skladu s pridržkom iz 5.2 točke razpi-
sne dokumentacije, ni izbral nobenega po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– SIMT, d.o.o., Industrijska c. 5, 1290
Grosuplje, za podsklope: 1.1, 4.3, 4.4,
4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13, 4.15, 4.16,
4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22,

– Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, za podsklop: 2.1,

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana, za podsklope: 4.5, 4.8,
4.11, 4.12, 4.20.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– delovne postaje: 46 kosov,
– strežniki: 7 kosov,
– tiskalniki: 5 kosov,
– strojna oprema: 94 kosov,
(barvni skener, ethernet stikalo, media

konverter, disk, razširitev pomnilnika, zvoč-
na kartica).

7. Pogodbena vrednost:
Za podsklop: 1.1: 15,435.490 SIT z

vključenim DDV.
Za podsklop 2.1: 4,799.330 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.3: 2,111.762 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.4: 827.143 SIT z

vključenim DDV.
Za podsklop 4.5: 2,647.752 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.6: 331.220 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.7: 159.934 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.8: 1,018.366 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.9: 933.905 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.10: 236.091 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.11: 644.326 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.12: 1,722.487 SIT z

vključenim DDV.
Za podsklop 4.13: 667.269 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.15: 11,791.884 SIT z

vključenim DDV.
Za podsklop 4.16: 1,360.602 SIT z

vključenim DDV.
Za podsklop 4.17: 715.111 SIT z vklju-

čenim DDV.
Za podsklop 4.18: 715.111 SIT z vklju-

čenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Podsklop 1.1: 388.897 SIT brez DDV/na

enoto, 363.897 SIT brez DDV/na enoto.
Podsklop 2.1: 1,176.800 SIT z

vključenim DDV, 806.610 SIT brez DDV/na
enoto.

Podsklop 4.3: 4,641.608 SIT z
vključenim DDV, 2,111.762 SIT z
vključenim DDV.

Podsklop 4.4: 1,749.223 SIT z vključe-
nim DDV, 827.143 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.5: 7,691.359 SIT z vključe-
nim DDV, 2,240.406 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.6: 773.601 SIT z vključe-
nim DDV, 331.220 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.7: 564.804 SIT z vključe-
nim DDV, 159.934 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.8: 3,141.618 SIT z vključe-
nim DDV, 1,018.366 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.9: 1,564.340 SIT z vključe-
nim DDV, 933.905 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.10: 397.046 SIT z vključe-
nim DDV, 226.830 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.11: 2,460.985 SIT z vklju-
čenim DDV, 644.326 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.12: 2,632.378 SIT z vklju-
čenim DDV, 1,722.487 SIT z vključenim
DDV.

Podsklop 4.13: 1,107.723 SIT z vklju-
čenim DDV, 667.269 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.15: 15,372.199 SIT z vklju-
čenim DDV, 11,791.884 SIT z vključenim
DDV.

Podsklop 4.16: 1,773.715 SIT z vklju-
čenim DDV, 1,360.602 SIT z vključenim
DDV.

Podsklop 4.17: 833.252 SIT z vključe-
nim DDV, 715.111 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.18: 1,111.003 SIT z vklju-
čenim DDV, 715.111 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.19: 555.502 SIT z vključe-
nim DDV, 357.556 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.20: 75.871 SIT z vključe-
nim DDV, 47.517 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.21: 204.718 SIT z vključe-
nim DDV, 154.956 SIT z vključenim DDV.

Podsklop 4.22 152.088 SIT z vključe-
nim DDV, 49.849 SIT z vključenim DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 56/98.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 787/00 Ob-41511
1. Naročnik, poštni naslov: KSP Hra-

stnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Cesta na
Ostrožno 101, Celje.

6. (a) Kraj dobave: KSP Hrastnik, Komu-
nalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje objektov komunalne in-
frastrukture.

7. Pogodbena vrednost: 15,669.210 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,962.610,86 SIT, 15,669.210 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38016.

Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Hrastnik

Št. 44/4-00-1 Ob-41513
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
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3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Mala ulica
8, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: nabava zabojnikov volum-
na od 120 do 1.100 litrov.

7. Pogodbena vrednost: 27,231.970 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri ponud-

be.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,855.759,50 SIT, 27,231.970 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36500.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 87-09/00 Ob-41512
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in ob zgotavljanju zahtevane kvalitete
ponuditi najnižjo končno vrednost predra-
čuna.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krebe Tippo, d.o.o., Špeli-
na 19, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pralni stroj, 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 9,877.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,454.515 SIT, 9,877.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-3785.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 07/2000 Ob-41517
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najugo-

dnejši ponudnik glede na merila objavljena
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Divizija Trgovine, Šmartinska 152,
1538 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material za stan-
dardna in računalniško podprta mesta.

7. Pogodbena vrednost: 5,362.216,34
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be 6,681.507,19 SIT, 5,362.216,34 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38491.

Univerza v Mariboru

Ob-41518
1. Naročnik, poštni naslov: Hydrovod,

d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Ko-
čevje, tel. 01/895-14-30, faks
01/895-31-82.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (40%), dobavni
rok (15%), garancijska doba (10%), bonite-
ta (10%), potrjene reference (20%), ostale
ugodnosti (5%). Izbrani dobavitelj je dose-
gel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Coma Commerce, d.o.o.,
Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje, Ljubljanska
cesta 38, Hydrovod, d.o.o.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vodovodni material za vzdr-
ževanje in izgradnjo komunalne in-
frastrukture.

7. Pogodbena vrednost:
42,840.940,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4, število po-

polnih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,222.215 SIT, 42,840.940,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000.

Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Št. 564/2000 Ob-41538
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja, Dornava 128, 2252 Dornava.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sodexho, prehrana in stori-
tve, d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: priprava in dobava malice
za upravičence VDC, 24.500.

7. Pogodbena vrednost: 11,760.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,475.000 SIT, 11,760.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38395.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Boršnarja, Dornava

Ob-41586
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka Vad-
nova 1, Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/242-449.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: cena (ponder 30), plačilni pogoji (pon-
der 5), tehnične karakteristike (ponder 30)
pogoji vgradnje (ponder 10), reference
(ponder 10), garancijska doba (ponder 10)
in ostale ugodnosti (ponder 5).

Izbrani ponudnik je za predvideno doba-
vo ponudil material, ki je za 10,909.412
SIT dražji od najcenejše veljavne ponudbe,
vendar je v ceni že upoštevan tehnični nad-
zor pri vgradnji, vgradnja cevi in preizkus
vodotesnosti, katerih stroške naročnik oce-
njuje na najmanj 6,000.000 SIT. Poleg te-
ga je ponudil zelo ugodne plačilne pogoje z
zamikom plačila 90 dni od potrditve situaci-
je brez revalorizacije in nespremenljivost
cen do zaključka dobave, to je do 30. 4.
2001. Prav tako za vgradnjo predlaga upo-
rabo rebrastih cevi in jaškov Mapikan, ki so
večjega notranjega premera kot je bilo za-
htevano v razpisnih pogojih, s čimer bo do-
sežena večja hidravlična propustnost od
predvidene. Naročnik ocenjuje, da so to
bistveni elementi zaradi katerih je ta ponud-
ba najugodnejša, ob upoštevanju, da izpol-
njuje tudi vse ostale zahtevane pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinoplastika Piskar MP,
d.o.o., Gorenjska c. 9, Mengeš.

6. (a) Kraj dobave: Šenčur - Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– kanalizacijski jaški povprečne glo-

bine 3,2 m premera 800 mm s priključki
premera 300 in 400 mm, 26 kom.

– kanalizacijski jaški povprečne glo-
bine 2,5 m, premera 1.000 mm, s pri-
ključki premera 450 mm, 34 kom.

– kanalizacijski jaški povprečne glo-
bine 4,4 m, premera 1.200 mm, s pri-
ključki premera 600 mm, 2 kom.

– cevi notranjega premera 300 mm
razred togosti Sn4, 120 m,

– cevi notranjega premera 400 mm
razred togosti Sn4, 1.320 m,

– cevi notranjega premera 400 mm
razred togosti Sn8, 220 m,

– cevi notranjega premera 450 mm
razred togosti Sn4, 2.070 m,

– cevi notranjega premera 450 mm
razred togosti Sn8, 140 m,

– cevi notranjega premera 600 mm
razred togosti Sn4, 125 m.

7. Pogodbena vrednost: 38,927.267
SIT (vključno z 19% DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: enajst.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,631.527 SIT, 37,017.855 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37741.

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Ob-41590
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga, javno

podjetje, d.o.o., Maribor, Nasipna 64, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen dne 21. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena:

Merilo Maksimalno
točk

1. izpolnjevanje tehničnih zahtev
in usklajenost z obstoječimi
posodami 25

2. cena 20
3. garancija 15
4. reference 15
5. plačilni pogoji 10
6. dobavni rok 10
7. ostale ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno od
0 do maksimalne ocene za posamezno meri-
lo na podlagi primerjave vseh veljavno pri-
spelih ponudb. Ocene se lahko tudi ponav-
ljajo, kolikor je ponujen element med različ-
nimi ponudniki za naročnika enakovreden.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala
ponudbeno gradivo in poznane reference
ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za predmet ponudbe pod točkami a,
b, c, f, g, h, i in j: Saubermacher Süd,
d.o.o., Lenart,

– za predmet ponudbe pod točkami d in
e: Eko les, d.o.o., Ptuj,

– za predmet ponudbe pod točkami k:
Exprum, d.o.o., Trzin.

6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco
naslov naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

Vrsta posode: kos

a) Ostali 80 l 100
b) Ostali 140 l 200
c) Ostali 240 l 1.100
d) Ostali 660 l 70
e) Ostali 1.100 l 250
f) Ostali 1.100 l - kovinski 20
g) Bio 240 l 270
h) Papir 240 l 100
i) Papir 1.100 l 70
j) Steklo 240 l 130
k) Predelava 240 l 220

7. Vrednost izbranih posod:
a) ostali 80 l – 3.334,10 SIT,
b) ostali 140 l – 3.413 SIT,
c) ostali 240 l – 5.010,90 SIT,
d) ostali 660 l – 29.122,87 SIT,
e) ostali 1100 l – 40.432,63 SIT,
f) ostali 1100 l – kovinski – 57.676,70

SIT

g) bio 240 l – 5.010,90 SIT,
h) papir 240 l – 6.766,70 SIT,
i) papir 1100 l – 45.315 SIT,
j) steklo 240 l – 6.766,70 SIT,
k) predelava 240 l – 4.318 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) ostali 80 l: 4.462,50 SIT, 3.334,10

SIT,
b) ostali 140 l: 5.500,00 SIT, 3.413 SIT,
c) ostali 240 l: 6.030 SIT, 5.010,90 SIT,
d) ostali 660 l: 37.555 SIT, 29.122,87

SIT,
e) ostali 1100 l: 43.600 SIT, 39.396,50

SIT,
f) ostali 1100 l – kovinski: 67.976,10

SIT, 57.676,70 SIT,
g) bio 240 l: 6.030 SIT, 5.010,90 SIT,
h) papir 240 l: 13.981,31 SIT,

6.766,70 SIT,
i) papir 1100 l: 53.438,14 SIT, 45.315

SIT,
j) steklo 240 l: 10.687,33 SIT,

6.766,70 SIT,
k) predelava 240 l: 11.168,15 SIT,

4,318 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38398.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

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. 786/00 Ob-41504
1. Naročnik, poštni naslov: KSP Hra-

stnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zidarstvo-fasaderstvo Sali-
haj, Salihaj Xheme, s.p., Prapretno 49,
1430 Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ročna zemelj-
sko-gradbena dela za potrebe delovnih
enot družbe (za DE Vodovod-kanalizaci-
ja, DE Gradbena dejavnost, DE Zbiranje,
odvoz in deponiranje odpadkov); Občina
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 15,400.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,100.000 SIT, 15,400.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38031.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Št. 3949 Ob-41506
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumenta-
cije dobil najvišjo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno izva-
jalcu SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova vhodnega
objekta NE Krško. Kraj izvedbe: Krško.

7. Pogodbena vrednost: 184,802.299
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
111,620.588,59 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 207,799.650 SIT, 184,802.299 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: obja-
va namere o javnem naročilu v Uradnem
listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-4451.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objave razpisa za ugotavljanje sposo-
bnosti ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37823.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-41507
1. Naročnik, poštni naslov: Festival Ljub-

ljana, Trg francoske revolucije 1-2, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena – 60%, plačilni pogoji –
30%, pisna priporočila – 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPG, gradbeno podjetje
Grosuplje, d.d., Ljubljana, Emonska 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI, obnova in do-
končanje objektov H3, H3 na Ljubljan-
skem gradu.

7. Pogodbena vrednost: 81,391.065 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1 / 8. 1. 2001 / Stran 7

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,742.694,50 SIT, 81,391.065 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 110-111 z dne 1. 12. 2000,
Ob-39664.

Festival Ljubljana

Št. 405-0043/2000 Ob-41514
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno:
– tč. 1. strojna oprema: Protech, d.d.,

Maribor, Vita Kreigherja 2,
– tč. 2. šolska oprema: Lik Atlas, d.o.o.,

Ljubljana, Samova 12 a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj

izvedbe: dobava in montaža strojne in
šolske opreme pri adaptaciji podstrešja
Pravne fakutete Univerze v Mariboru v
pedagoške prostore.

7. Pogodbena vrednost.
– tč. 1. strojna oprema: 13,325.235

SIT,
– tč. 2. šolska oprema: 27,923.340,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– tč. 1. strojna oprema: 2,
– tč. 2. šolska oprema: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– tč. 1. strojna oprema: 14,046.604,22

SIT in 13,325.236 SIT,
– tč. 2. šolska oprema: 27,719.618,67

SIT in 33,589.624,25 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35613.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-41592
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (pon-
der 10), reference (ponder 10), pogoji iz-
vedbe (ponder 30), garancijska doba (pon-
der 5) in ostale ugodnosti (ponder 5).

Izbrani ponudnik je za predvideno izved-
bo del ponudil najnižjo ceno, zelo ugodne
plačilne pogoje z rokom plačila 90 dni od
potrditve situacije, nespremenljivost cen do
zaključka del v okviru razpisnih pogojev in
kratek rok izvedbe (45 dni). Prav tako za
vgradnjo predlaga uporabo rebrastih cevi in

jaškov Mapikan, ki so večjega notranjega
premera kot je bilo zahtevano v razpisnih
pogojih (427 in 537 mm, namesto 370 in
460 mm), s čimer bo dosežena za okoli
40% večja hidravlična propustnost od pred-
videne. Naročnik ocenjuje, da so to bistveni
elementi zaradi katerih je ta ponudba ugo-
dnejša od ostalih ponudnikov, ob upošteva-
nju, da izpolnjuje tudi vse ostale zahtevane
pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: primarni odvodnik
kanalizacije Kranja – GZ 3 od obstoječe-
ga kanala pri stadionu nasproti balinišča do
lokalne čistilne naprave ob AC Kranj - Ljub-
ljana pred viaduktom Rupovščica v skupni
dolžini 1.213 m:

– kanal nazivnega premera 400 mm,
465 m

– kanal nazivnega premera 500 mm,
748 m.

7. Pogodbena vrednost:
35,233.650,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,098.877 SIT, 35,233.650,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37285.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem odstavku
42. člena zakona o javnih naročilih

Št. 168 Ob-41508
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna eno-

ta Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena za m2 čiščenja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čist. team d.o.o., Vrazov trg
2, 2250 Ptuj.

6.
7. Pogodbena vrednost: ca. 5,500.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 273,34 SIT za m2, 267,75 SIT za m2.
11., 12. Datum in številka objave razpi-

sa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000.

Upravna enota Ptuj

Ob-41516
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev za prevoz in od-
stranjevanje pepela in žlindre.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena prevoza in odstranjevanja,
cena čakalne ure, cena prevoza, plačilni
pogoji oddana količina pepela in žlindre kot
sekundarna surovina, certifikat kakovosti
ISO 9001/9002 in cetifikat ravnanje z oko-
ljem SIST EN ISO 14001.

Izbrani ponudnik je pri vrednotenju po-
nudb po opisanih merilih zbral največje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mecum, d.o.o., Litijska ce-
sta 43, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odvoz
in odstranjevanje pepela in žlindre.

7. Pogodbena vrednost: vrednost pre-
voza in odstranjevanja 2.666 SIT/m3 (brez
DDV), vrednost čakalne ure 2.980 SIT/h
(brez DDV), vrednost prevoza 26,50
SIT/km*m3 (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– prevoz in odstranjevanje 2.950 SIT in

2.666 SIT,
– čakalna ura 4.500 SIT in 2.980 SIT,
– prevoz 47 SIT in 26,50 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37822.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 64-27/2000 Ob-41589
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena za posamezno
razpisano relacijo na dan.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Certus Avtobusni promet Maribor,
d.d., Maribor,

– Prevozi Ribič, Vinko Ribič, s.p., Le-
nart.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov osnovnošolskih otrok
Občine Lenart za osnovne šole: Lenart,
Voličina, Sv. Jurij, Sv. Trojica.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost 131.095 SIT/dan.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 139.620 SIT/dan, 67.000 SIT/dan.
11., 12.

Občina Lenart
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Št. 64115/0001/00 Ob-41596
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sveti

Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sveti
Jurij ob Ščavnici.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 80 točk; podiz-
vajalci 10 točk; reference 10 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Certus avtobusni promet Ma-
ribor, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevo-
zi učencev v osnovno šolo in nazaj, od
začetka leta 2001 do vključno leta
2006, ocenjena vrednost naročila je
60,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 59,999.454
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: vsa razpisa-
na dela se izvajajo brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 86,500.000 SIT, 59,999.454 SIT.
11., 12.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

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. 3949 Ob-41584
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 20. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39 z dne 12. 5. 2000).

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik utemeljuje izbiro po-
stopka zaradi:

a) nujnosti naročila oziroma posledic,
ki bi lahko nastale zaradi nepravočasnega
naročanja dobave in inštalacije sistema za
nadzor vibracij na reaktorskih črpalkah,

b) ker ni mogoče spoštovati rokov, ki
so predpisani za odprti in omejeni postopek
za oddajo javnih naročil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Bently Nevada Corp. USA, 1617
Water Street, Minden, NV 89423 USA (preko
svojega zastopnika za Evropo Bently Nevada,
Polianky 17, 844 31 Bratislava, Slovakia).

6. (a) Kraj dobave: Krško, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: monitoring inštrumentacij-
ski sistem 3500, 1 kom.

Predmet naročila: monitoring inštrumen-
tacijski sistem Bently Nevada 3500 za nad-
zor vibracij in aksijalne pozicije rotorja reak-
torskih črpalk v NE Krško.

Naročilo vključuje šolanje – training ope-
raterjev NEK in nadzor BNC strokovnjaka
za uspešen zagon sistema on-site.

7. Pogodbena vrednost: 112.000 USD,
25,760.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3949 Ob-41585
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati in
originalni proizvajalec blaga, edini razpola-
ga z originalno tehnično dokumentacijo in
načrti, ki so potrebni za izvedbo projekta
zamenjave zatičev vodil regulacijskih palic.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope, Boulevard Paepsem, 20, B-1070
Brussels, Belgija.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: software, storitev zamenjave
zatičev in dobava zatičev in vijakov, števi-
lo kosov: 74 kpl. zatičev in 148 vijakov.

7. Pogodbena vrednost: 1,639.600
EUR.

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

Št. 1154 Ob-41502
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 04/256-94-42.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA (skladišče pisarniškega materia-
la).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material (omejen
postopek po tretjem odstavku 19. člena
ZJN).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 2 leti od skle-
nitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
uprava bolnišnice, Roman Potočnik, tel.
04/256-94-44.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 5.000 SIT z vključenim
DDV, z gotovino na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 04/256-94-41.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 2001 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpis poslan v objavo 27. 12. 2000.

10.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Ob-41515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 03/587-49-15, faks
03/897-06-51.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Dom za varstvo odra-
slih, Kidričeva 23, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

Skupina A – Sadje in zelenjava v vredno-
sti 4,603.402 SIT:

– podskupina A1: sadje – razno v vre-
dnosti 1,290.940 SIT,

– podskupina A2: sadje – jabolka v vre-
dnosti 341.100 SIT,

– podskupina A3: sadje – sezonsko v
vrednosti 248.000 SIT,

– podskupina A4: zelenjava – razno v
vrednosti 252.562 SIT,

– podskupina A5: zelenjava – krompir v
vrednosti 479.800 SIT,

– podskupina A6: zelenjava – razno v
vrednosti 1,028.100 SIT,

– podskupina A7: zelenjava – konzervi-
rano v vrednosti 64.800 SIT,

– podskupina A8: zmrznjeno in drugi iz-
delki v vrednosti 898.100 SIT.

Skupina B – Kruh in pekovsko pecivo v
vrednosti 537.730 SIT:

– podskupina B2: krofi in sladice iz li-
stnatega testa v vrednosti 537.730 SIT.

Skupina C – Mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi v vrednosti 820.430 SIT:

– podskupina C1: moka, zdrob in soro-
dni proizvodi v vrednosti 390.450 SIT,

– podskupna C2: testenine v vrednosti
349.730 SIT,
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– podskupina C3: zmrznjeni izdelki iz te-
sta v vrednosti 80.250 SIT.

Skupina D – Meso, mesni izdelki, ribe,
kunci v vrednosti 10,495.680 SIT:

– podskupina D1: junetina, svinjina, te-
letina v vrednosti 3,593.000 SIT,

– podskupina D2: perutninsko in pura-
nje meso ter izdelki v vrednosti 2,954.830
SIT,

– podskupina D3: zmrznjeno v vrednosti
319.650 SIT,

– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo
v vrednosti 2,757.000 SIT,

– podskupina D5: kunci v vrednosti
258.750 SIT,

– podskupina D6: mesni izdelki – kon-
zervirani v vrednosti 612.450 SIT.

Skupina E – Mleko in mlečni izdelki v
vrednosti 4,100.000 SIT.

Skupina F – Maščobna živila v vrednosti
1,282.000 SIT.

Okvirne količine blaga po skupinah in
podskupinah so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
21,839.242 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 4.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje, računovodska
služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na negotovinski
način na žiro račun št. 52800-603-38370,
ali v gotovini na blagajni na sedežu naročni-
ka, med 8. in 13. uro (v znesku je upošte-
van DDV).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 1. 2001 do 12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj – javni razpis
za nabavo živil in materiala za prehrano”. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden to-
čen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 2001 ob
13. uri, v Domu za varstvo odraslih, Kidriče-
va 23, Velenje, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. člena navo-
dil razpisne dokumentacije,

– zagotovitev vseh razpisanih vrst in koli-
čin blaga iz posamezne skupine ali podsku-
pine,

– ponudba mora veljati do 31. 3. 2001.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 16. 2. 2001; merilo za do-
delitev naročila je najnižja ponudbena vre-
dnost posamezne skupine ali podskupine;
dodatne informacije se lahko zahtevajo pi-
sno na naslovu pod točko 1.

Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000.

10.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Javni razpisi

Ob-41593

Popravek

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
opreme za nakup računalniške opreme, ki
jo financira Evropska skupnost iz sredstev
Phare, v okviru Nacionalnega programa za
Slovenijo 1999, projekt št. SL-9905.02,
‘Modernisation of Real Estate Records
Management’, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 120-124, z dne 29. 12. 2000, se
objavljeno besedilo dopolni še s prevodom
v angleški jezik, kot sledi:
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor
in

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Correction

In the Invitation to Tender for the Supply
of Computer Equipment which will be
financed by the European Commission from
PHARE funds in the framework of the
National Programme for Slovenia 1999,
project No.: SL-9905.02, ‘Modernisation of
the Real Estate Records Management’,
announced in Official Journal RS No.:
120-124, on December 29th, 2000, the
announcement text should be
supplemented by the following English
translation:

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 56/93 and referring
to Law on Public Procurement, section 2a,
of Article 2 (OG RS 39/00) and to Rules
and Regulations for procurement of public
tenders, Articles 117 and 118, the
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia (Ministry of
Environment and Spatial Planning) and the
Supreme Court of the Republic of Slovenia
issue:

Invitation to Tender
for the Supply of Computer Equipment

for Modernisation of Real Estate
Records Management

Supply of equipment is financed by the
European Commission from PHARE funds
in the framework of the National Programme
for Slovenia 1999, project Modernisation
of Real Estate Records Management, No.
SL-9905.2.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member

States of the European Union or of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier(s) for computer
equipment in 3 (three) Lots:

Lot 1: for the Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, for
modernisation of computer system for Land
Cadaster,

Lots 2 and 3: for the Supreme Court of
the Republic of Slovenia, Tavčarjeva ulica
9, Ljubljana, for computerised Land
Registry.

The following equipment must be
delivered and installed for:

Lot 1:
Computer equipment for the Surveying

and Mapping Authority of the Republic of
Slovenia: PCs, printers, servers, work
stations;

Lot 2:
Computer equipment for the Supreme

Court of the Republic of Slovenia : PCs and
printers;

Lot 3:
Computer equipment for the Supreme

Court of the Republic of Slovenia:
development server, development work
station, production servers.

Any Tenderer may tender for one, two or
for all lots. Tenders for part-lots will not be
considered. The supplies tendered must
fully conform with the descriptions set out in
the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in the Tender
Dossier.

The supplies for all Lots must be
delivered within 60 days after signing the
Contract to different locations in the
Republic of Slovenia as defined in the
Tender Dossier.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS
Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will
comply with the General Conditions for
Supply contracts. The Contracting Authority
is not bound either to accept the lowest or
any offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts
3. Technical Specifications
4. Schedule of Prices
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts
(General Conditions for Supply Contracts

financed from PHARE Funds and
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Contract Form are attached for
information only).

These documents constitute the
complete tender dossier and may be
obtained free of charge by written request at
the following addresses: The Surveying and
Mapping Authority of the Republic of
Slovenia, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenia, fax: +386 1 478 48 34,
tel: +386 1 478 49 07, Contact person:
Mrs. Nataša Marzidovšek;

The Supreme Court of the Republic of
Slovenia, Center IT, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenia, fax: +386 1 434 1171,
tel: +3861 434 1150, Contact person:
Mrs. Maša Blaznik;

Delegation of the European Comission
in Republic of Slovenia, Trg republike 3,
1000 Ljubljana, Slovenia, tel: + 386 1 425
1303, fax: + 386 1 425 2085 and

in Information Offices of European
Commission in 15 member states.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned addresses at the latest 4
(four) weeks after the publication of this
announcement in the Official Gazette.

4. Clarification Meeting
A clarification meeting for all lots will be

held on 19th January 2001 at 12.00 a.m.
local time at the following address: The
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia (Conference room),
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenia.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted, at the latest, on 12th February
2001 at 1:00 p.m. local time, at: The
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia, Main Office, room
P07 (with marking PHARE), Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 1 for the Supply of
Computer Equipment for the project
Modernisation of Real Estate Records
Management, SL9905.02“ - “Not to be
opened before the opening session“ and
“ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb” – “Lot No. ....”.

The tenders will be opened in public
session on 12th February 2001 at 2:00 p.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer´s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia

(The Ministry of Environment
and Spatial Planning)

and
The Supreme Court of the Republic

of Slovenia

Razpisi delovnih
mest

Ob-41583
Občina Krško, Občinski svet, Komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podla-
gi 16. in 18. člena statuta Občine Krško
(Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno besedi-
lo) ter 7. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
(Ur. l. RS, št. 35/92 in 34/97) razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja javnega zavoda Valvasor-
jeva knjižnica Krško.

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

– visoka izobrazba ustrezne smeri z
opravljenim bibliotekarskim strokovnim izpi-
tom in z najmanj dvema letoma delovnih
izkušenj ali

– višja izobrazba ustrezne smeri z
opravljenim strokovnim izpitom za višjega
knjižničarja in z najmanj pet let delovnih
izkušenj,

– znanje vsaj enega tujega jezika.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta ob-

čine Krško morajo kandidati k vlogi priložiti
program dela javnega zavoda za mandatno
obdobje.

Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-

novanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, s pripisom: “za razpis: direktor Valva-
sorjeve knjižnice Krško“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po imenovanju direktorja.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Krško

Druge objave

Ob-41587
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Meblo Holding, družba za upravljanje, raz-
voj in financiranje d.o.o. in sklepa o prodaji
družbe Meblo, družba za opravljanje po-
slovnih storitev d.o.o. Nova Gorica, Sloven-
ska razvojna družba d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, objavlja oglas za

javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev v družbah
Meblo Holding, družba za upravljanje,

razvoj in financiranje d.o.o. Nova
Gorica in Meblo, družba za opravljanje
poslovnih storitev d.o.o. Nova Gorica

1. Predmet prodaje sta 100% poslovna
deleža družb :

– Meblo Holding, družba za upravljanje,
razvoj in financiranje d.o.o., Industrijska 5,
Nova Gorica in

– Meblo, družba za opravljanje poslov-
nih storitev d.o.o., Industrijska 5, Nova Go-
rica

2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:

a) ponujeno ceno navedeno posebej za
poslovni delež posamezne družbe,

b) način in rok plačila,
c) zavarovanje plačila: v primeru odlože-

nega plačila je obvezno zavarovanje z ga-
rancijo prvovrstne banke, vnočljive na prvi
poziv,

d) podatki o dosedanjem sodelovanju z
družbo,

e) podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 1999 in oce-
na za 2000, obrazca BON 1 in BON 2),

f) poslovni načrt navedenih družb za ob-
dobje petih let, ki mora vsebovati razvojno
strategijo družb s poudarkom na uveljavlja-
nju celovitega produkta v okviru blagovne
znamke Meblo, širitve trga in razvoja novih
produktov; zagotovila za ohranitev delovnih
mest,

g) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Prednost bo imel ponudnik, ki bo
pripravljen odkupiti poslovna deleža v
paketu.

4. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz točke 2. popolne ponudbe, h ka-
terim bo priloženo potrdilo o plačilu varšči-
ne za njeno resnost v višini 5,000.000 SIT
na žiro račun Slovenske razvojne družbe
d.d., št. 50102-627-7001 s pripisom: “Var-
ščina za ponudbo – Meblo“. Ponudnikom,
ki ne bodo izbrani, se varščina vrne v roku
30 dni po zaključku postopka za izbor naju-
godnejšega ponudnika.

5. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure na Slovenski razvojni
družbi d.d., pri Gordani Mojsilovič, tel.:
01/589-48-80. Ponudnik lahko po pred-
hodnem dogovoru z navedeno kontaktno
osebo dobi na vpogled dokumentacijo in se
dogovori za ogled družb.

6. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi kriterijev, ki so
oblikovalni v skladu z obveznimi sestavinami
ponudbe.

Ponujena cena bo pomemben kriterij za
oceno ponudb, vendar bodo poleg cene
upoštevani tudi drugi elementi iz ponudbe,
ki so našteti v točki 2.

Ponudniki bodo obveščeni o izboru naj-
ugodnejšega ponudnika po končanem za-
ključku postopka, vendar najkasneje v roku
dveh mesecev od poteka zadnjega dne ro-
ka za prijavo.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti ustrez-
no pogodbo v roku 10 dni po prejetju obve-
stila o izboru.

7. Vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva poslovnih deležev plača kupec (no-
tarski stroški, sodne takse...).

8. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti po-
godbe o prodaji poslovnega deleža z najbo-
ljšim ali s katerimkoli ponudnikom.

9. Za pravočasne se štejejo zgolj po-
nudbe, ki prispejo na sedež Slovenske
razvojne družbe d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripi-
som: “Ponudba na javno zbiranje ponudb
Meblo – ne odpiraj“ najkasneje do dne
31. 1. 2001.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana
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Ob-41588
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Alples, industrija pohištva d.d., Železniki
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska
160, Ljubljana objavlja oglas za

javno zbiranje ponudb
za nakup 13.176 navadnih delnic

razreda “A” in 182.126 prednostnih
delnic razreda “B” družbe Alples,
Industrija pohištva d.d., Železniki
1. Predmet prodaje je 13.176 nava-

dnih imenskih delnic razreda “A” in
182.126 prednostnih imenskih delnic raz-
reda “B” družbe Alples, Industrija pohištva
d.d., Češnjica 54, Železniki (Alples d.d.).
Vse delnice razreda “A” in vse delnice raz-
reda”B”, ki so skupaj predmet tega razpi-
sa, predstavljajo 68,89% osnovnega kapi-
tala družbe.

2. Ponudba se lahko nanaša le na od-
kup celotnega paketa delnic razreda “A” in
razreda “B”, ki so predmet prodaje in mora
vsebovati naslednje elemente:

a) ponujeno ceno za nakup delnic razre-
da “A”,

b) ponujeno ceno za nakup delnic razre-
da “B”,

c) način in rok plačila kupnine ter zavaro-
vanje plačila kupnine,

d) podatke o dosedanjem sodelovanju z
družbo Alples d.d.,

e) podatke o finančnem in poslovnem
stanju ponudnika (računovodske izkaze za
leto 1999 in oceno za leto 2000, obrazca
BON 1 in BON 2, drugi podatki),

f) poslovni načrt družbe Alples d.d. za
obdobje petih let, ki vključuje: razvojno
strategijo družbe, vključno s posledicami
za zaposlovanje družbe (ohranjanje ali
zagotavljanje novih delovnih mest in ka-
drov z novimi potrebnimi znanji), okolje,
razvoj tehnologije (investicije v tehnologijo
in modernizacijo opreme…), uveljavitev
družbe  na  domačem  in  tujem  trgu
oziroma  širitev  tržnega  deleža  na  posa-
meznih  trgih  ter  zagotovitev  dodatnih
finančnih  sredstev  za  financiranje  poslo-
vanja  družbe,

g) zagotovila ponudnika za možnost ure-
sničitve poslovnega načrta družbe po posa-
meznih elementih iz točke (f),

h) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni od poteka roka za vloži-
tev ponudb.

3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne ose-
be so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz so-
dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.

4. Ponudbe bodo ocenjene na podlagi
presoje kriterijev, ki so navedeni kot ele-
menti ponudbe v točki 2. tega razpisa.

5. Zainteresiranim ponudnikom bo omo-
gočen ogled družbe Alples d.d., pogovor z
vodstvom družbe in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudbe. Pisna
pooblastila za obisk družbe in prevzem
dokumentacije o družbi bo na zahtevo
ponudnika izdala Slovenska razvojna
družba d.d.

6. Za resnost ponudb so ponudniki
dolžni  do  roka  za  oddajo  ponudb  vpla-
čati na žiro račun Slovenske razvojne
družbe d.d., Dunajska 160, Ljubljana, šte-

vilka: 50102-627-7001 varščino v višini
50,000.000 SIT. Izbranemu najugo-
dnejšemu ponudniku bo varščina brez-
obrestno všteta v kupnino. Ostalim ponu-
dnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega po-
nudnika.

7. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati s priporočeno pošiljko s povratnico
najpozneje do 31. 1. 2001 na naslov Slo-
venske razvojne družbe d.d., Dunajska 160,
1121 Ljubljana, pod oznako “Javni razpis
Alples – ne odpiraj!“.

8. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic,
ki so predmet tega razpisa, z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.

9. Dodatne informacije lahko dobite na
Slovenski razvojni družbi d.d., pri Branetu
Ambrožiču, tel. št. 01/589-48-58, faks št.
01/589-48-79.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02401-7/00-1210 Ob-41489
Pravila Organizacije sindikata Carin-

skega urada Sežana, s sedežem v Seža-
ni, Partizanska cesta 81, ki jih je sprejel
Izvršni odbor sindikata na 5. seji odbora
dne 9. 11. 2000, se hranijo na Upravni
enoti Sežana.

Pravila Organizacije sindikata Carinske-
ga urada Sežana so vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 7/00, dne 22.
12. 2000.

Ob-41491
V pravilih Sindikata Trak Mengeš, ki se

hranijo v Upravni enoti Domžale pod zap. št.
15 od 23. 4. 1993 dalje, se spremeni se-
dež sindikata, tako da se glasi: Sindikat
podjetja Trak, Slovenska 85, 1234 Men-
geš.

Št. 01400-4/00 Ob-41492
Pravila Sindikata Ministrstva za

obrambo Južnoprimorske pokrajine, se
z dnem 22. 12. 2000 hranijo pri Upravni
enoti Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna.
Pravila so vpisana v evidenco statutov pod
zap. št. 26.

Št. 024-4/00 Ob-41522
Upravna enota Tolmin z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo pravila sindika-
ta SKEI, Sindikalna podružnica
Metalflex, d.o.o., Tolmin.

Pravila so vpisana v evidenco z dne
27. 12. 2000 pod zap. št. 41, z nazivom
Pravila o organiziranju in delovanju sindikal-
ne podružnice SKEI Metalflex, d.o.o., Tol-
min.

Pravila so vpisana na zahtevo poobla-
ščene osebe sindikata SKEI Sindikalna po-
družnica Metalflex, d.o.o., Tolmin, s poslov-
nim sedežem v Poljubinju 89/e.

Ob-41523
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

13. 3. 2000 v hrambo statut sindikata igral-
niških delavcev Slovenije, enota Nova Go-
rica.

Ime in kratica sindikata je SIDS, enota
Nova Gorica.

Sedež sindikata je na novem naslovu, in
sicer Solkan, Cesta IX. korpusa 35.

Sindikat je z dnem 26. 11. 1998 prido-
bil lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap.
št. 123.

Ob-41525
Upravna enota Nova Gorica sprejme

dne 13. 1. 2000 v hrambo statut sindikata
podjetja  HITk,  Enote  gostinstva  in  tu-
rizma.

Ime in kratica sindikata je GIT HIT, Nova
Gorica.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Delpi-
nova 7/a.

Sindikat je z dnem 13. 1. 2000 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
125.

Ob-41527
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

23. 2. 2000 v hrambo statut sindikata Ne-
odvisnost – KNSS, Podjetja Varnost Nova
Gorica.

Ime in kratica sindikata je Varnost –
KNSS.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Ulica
Gradnikove brigade 9.

Sindikat je z dnem 23. 2. 2000 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap.
št. 126.

Ob-41528
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

25. 8. 2000 v hrambo statut sindikata Gra-
fika Soča Nova Gorica.

Ime in kratica sindikata je Grafika Soča
Nova Gorica.

Sedež sindikata je na naslovu Sedejeva
4, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 10. 6. 1998 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
127.

Št. 141-40/00-112 Ob-41530
Pravila sindikata Merinka-Merikop –

invalidski oddelek, Matair II. - pogod-
beni, ki so hranjena v Upravni enoti
Maribor, na podlagi odločbe št.
141-10-0001/98-0800-10, z dne 14. 1.
1998 in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 0001, z dne 14. 1.
1998, se izbrišejo iz evidence statutov sin-
dikatov.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-48/00-3 Ob-41533
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 28. 12. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija podjetij Sava d.d., gu-
marska in kemična industrija, Škofjelo-
ška c. 6, Kranj in Grand hotel Toplice
Bled, hotelirstvo in turizem d.o.o, Cesta
svobode 12, Bled, skladna s pravili konku-
rence in da ji urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
poslovnega deleža (88%) družbe Grand hotel
Toplice Bled d.o.o. s strani podjetja Sava d.d.
Le-tega bo pridobila z nakupom z gotovino.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga dejavnosti hotelov in podobnih obratov
(nastanitvene storitve in storitve prehrane in
nudenja pijač v hotelih, penzionih, gosti-
ščih, bistrojih, kavarnah ter organiziranje in
izvajanje seminarjev in kulturnih prireditev)
ter proizvodnje in prodaje (maloprodaja in
veleprodaja) gumenih izdelkov in izdelkov
kemične industrije (barve, laki, premazi, ke-
mikalije, lepila), ter trgovine na debelo in
trgovine na drobno v drugih specializiranih
trgovinah ni izkazan resen sum, da bi bila
koncentracija neskladna s pravili konkuren-
ce. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Stečajni postopki
in likvidacije

St 27/97 S-41493
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Finalco,
d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, ki
bo dne 5. 2. 2001 ob 9. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2000

St 65/2000 S-41494
To sodišče je s sklepom opr. št. St

65/2000 z dne 22. 12. 2000 začelo po-

Objave sodišč

stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Murka, trgovina in storitve, d.d., Alpska
45, Lesce, matična številka 5025249, ši-
fra dejavnosti 52.120.

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 prejšnjega
odstavka.

Člani upniškega odbora so:
– Emona blagovni center, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska c. 130, Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo, Cesta na

Okroglo 3, Naklo,
– ABC trgovina, d.d., Ljubljana, Wolfova

12, Ljubljana,
– Merkur, trgovina in storitve, d.d., Na-

klo, Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Helena Kumerdej, Savska c. 45, Ri-

bno.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 22. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 2000

St 37/2000 S-41495
To sodišče je s sklepom opr. št. St

37/2000 z dnem 21. 12. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Euroel-
ma, d.o.o., Cesta 24. junija 23, Ljublja-
na-Črnuče.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

St 12/98 S-41496
To sodišče je v skrajšanem stečajnem

postopku zoper stečajno maso dolžnika
Hrast, trgovina in proizvodnja, d.o.o. – v
stečaju, Divača, Bogomira Magajne 2,
matična št. 5372976, ki ga zastopa stečaj-
ni upravitelj Zoran Žagar iz Kopra, s skle-
pom z dne 21. 12. 2000 odločilo:

Ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdeli-
tvene mase in se stečajni postopek zoper
stečajno maso dolžnika Hrast, trgovina in
proizvodnja, d.o.o. – v stečaju, Divača, Bo-
gomira Magajne 2, zaključi.

Neprodane zaloge v vrednosti
874.988,95 SIT se prenesejo na upnika
Hermatrade, d.o.o., Marezige.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2000

St 65/2000 S-41497
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

65/2000 z dne 14. 12. 2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom ALI B Im-
port-export, d.o.o., Domžale, Miklošiče-
va 2/c.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper sklep o zaključku
stečajnega postopka pritožijo v roku 15 dni
od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

St 40/2000-86 S-41498
To sodišče je s sklepom St 40/2000 z

dne 1. 12. 2000 potrdilo prisilno poravna-
vo nad dolžnikom Grand hotel Toplice
Bled, Hotelirstvo in turizem, d.o.o., Ce-
sta svobode 12, Bled in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku dne 1. 12. 2000.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zne-
skih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– razred izločitvenih upnikov, za katere
se položaj tudi po potrditvi načrta prisilne
poravnave ne spremeni,

– razred priviligiranih upnikov, ki bodo
poplačani 100%,

– razred upnikov, katerih terjatve bodo
poplačane v višini 20% po obrestni meri
TOM +0 v juliju in avgustu 2001,

– razred upnikov, ki so se odpovedali
poplačilu.

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 16. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 12. 2000

St 162/2000 S-41499
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Elan, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, za dne 30. 1. 2001 ob 12. uri, v
sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2000

St 10/94 S-41500
Stečajni postopek nad dolžnikom Klima-

mont, d.o.o., Inženiring, proizvodnja in
montaža, Delavska c. 5, Celje – v steča-
ju, se zaključi.

Stečajni postopek se objavi na oglasni
deski in v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2000

St 230/2000 S-41521
To sodišče je s sklepom St 230/2000

dne 27. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom DFS, trgovina, proiz-
vodnja in storitve, d.o.o., Trbovlje, Gabr-
sko 32c, matična številka 5824524, šifra
dejavnosti 70.140.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Iz-
tok Šubara, odvetnik v Trbovljah.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 21. 3. 2001 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/338 IZ-17225
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/338 z dne 15. 12. 2000, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku in zasta-
vitelju Rajku Novaku, s.p., Ul. XIV. divizije
14, Celje, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
na podlagi sporazuma strank, po 251. čle-
nu opravilo rubež nepremičnin, ki v naravi
predstavljajo del nepremičnin v poslovnem
objektu z označbo D, Ul. XIV. divizije 14 v
Celju, ki stoji na parc. št. 2486/5. Nepre-
mičnine, ki se zastavljajo, so vpisane pri vl.
št. E-29, k.o. Celje, B/V, pod zap. št. 35 in
predstavljajo pomožni prostor št. 1.4, v VI.
nadstropju, v VIII. etaži, ki je sestavljen iz
predprostora v izmeri 4,60 m2, prostora za
čistila v izmeri 2,35 m2 in čajne kuhinje v
izmeri 30,75 m2, vse v skupni izmeri
37,70 m2, katerih lastnik je zastavni dolžnik
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 8. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 12. 2000

Z 2000/00357 IZ-17113
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00357, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na nepremičnini – stanovanju
z oznako 03, v izmeri 63,83 m2, kletno
shrambo št. 09, v izmeri 3 m2 in eno parkir-
no mesto v garažni kleti, stoječe na parceli
3134, 3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136,
vse k.o. Domžale, ki je last dolžnika in za-
stavnega dolžnika Kosmina Martina, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30.11. 2000

Z 314/2000 IZ-17137
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove LB, d.d., ki jo zastopa
odv. Bovdek, zaradi zavarovanja denarne
terjatve dolžnice Bojec Marte, v višini

2,300.000 SIT s pp, pod pogoji iz neposre-
dno izv. notarskega zapisa Sv 479/2000 z
dne 16. 10. 2000, in sicer na stanovanju v
stanovanjski stavbi v Kamniku, na naslovu
Jakopičeva 21, z oznako 9, v 2. nadstropju,
v skupni izmeri 46,67 m2 in kleti št. 9, v
izmeri 7,30 m2, ki stoji na parc. št. 1420/8
in 1420/21, k.o. Podgorje, skupaj s sola-
stninskim deležem na skupnih delih in na-
pravah zgradbe na stavbišču in funkcional-
nem zemljišču.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 12. 2000

Z 315/2000 IZ-17138
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove LB, d.d., ki jo zastopa
odv. Bavdek, zaradi zavarovanja denarne
terjatve dolžnika Gumix, d.o.o., v višini
8,000.000 SIT s pp, pod pogoji iz neposre-
dno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št.
SV 478/2000 z dne 16. 10. 2000, in sicer
na poslovnem prostoru z oznako L7, v izmeri
80,85 m2, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu ob Ljubljanski cesti (imenovani Svetil-
nik), ki stoji na parc. št. 766/1, 764/8 in
766/8, vse k.o. Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 12. 2000

Z 2000/01811 IZ-17100
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01811 z dne 22. 11.
2000, so bili poslovni prostori v I. in II.
nadstropju, sobe št. 404a in 405, v IV. nad-
stropju poslovno garažne hiše, ki stoji na
parc. št. 106/24, k.o. Tabor, kar dolžnik
dokazuje s pogodbo o neodplačanem pre-
nosu nepremičnin, sklenjene s Kompas,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4 in njim ter ru-
bežem pisarniških poslovnih prostorov v V.
nadstropju v neto izmeri 268 m2, sobe 617
v VI. nadstropju v neto izmeri 150 m2, vse
skupaj v neto izmeri 418 m2, kar s pripada-
jočimi terasami, skupnimi prostori in napra-
vami ter pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem v bruto izmeri znaša 918,45 m2, vse v
poslovno parkirni hiši PPH hiša na Pražako-
vi 4, ki stoji na parc. št. 106/24, k.o. Ta-
bor, ki je last dolžnika na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, podpisane dne 3. 1. 2000
in dne 7. 1. 2000, sklenjene s Kompas In-
ternational d.d., Ljubljana, Pražakova 4, z
dne 22. 11. 2000, zarubljeni v korist upni-
ce Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska c.
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 88,416.517,74 SIT in
133,079.125 SIT in 1,250.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2000

Z 2000/02020 IZ-17101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02020 z dne 23. 11.
2000, je bila živilska trgovina L3 v pritličju
trgovsko-stanovanjskega objekta na Brodu,
Ob Savi 1 v Ljubljani, ki se nahaja na parc.
št. 147/1, 147/2 in 147/3, k.o. Vižmarje,
v skupni izmeri 101,6 m2, kar v naravi pred-

stavlja trgovino, servisne prostore in sanita-
rije, ki je last dolžnika DARTY - M, d.o.o.,
Jamnikarjeva 1, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 7. 4. 1999, anek-
sa št. 1 z dne 3. 11. 1999 ter aneksa št. 2 z
dne 9. 10. 2000, sklenjenih s prodajalcem
Ganamm, d.o.o., Malnarejva 51, Ljubljana,
z dne 23. 11. 2000, zarubljena v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2000

Z 2000/02055 IZ-17103
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02055 z dne 21. 11.
2000, sta bila poslovni prostor št. 13, v
pritličju objekta na naslovu Cesta Ljubljan-
ske brigade 23 v Ljubljani, v skupni izmeri
32 m2, stoječega na parc. št. 440/24, k.o.
Dravlje, last Nevenke Sever, v Radno 40,
Brezovica pri Ljubljani in poslovni prostor
št. 12, v pritličju objekta na naslovu Cesta
Ljubljanske brigade 23 v Ljubljani, v skupni
izmeri 27,80 m2, stoječega na parc. št.
440/24 k.o. Dravlje, last Marte Komes, Pre-
glov trg 2, Ljubljana, z dne 21. 11. 2000
zarubljena v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2000

Z 2000/01944 IZ-17104
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01944 z dne 23. 10.
2000, so bili poslovni prostori v skupni izme-
ri 685,30 m2, ki se nahajajo na jugozahodni
strani v drugem nadstropju poslovnega ob-
jekta Tržaška c. 118 v Ljubljani, in tvorijo
zaključeno celoto (z izjemo prostora v izmeri
22,69 m2, s posebnim vhodom iz “hola”, ki
ga prodajalec uporablja za odvzemanje mer
ter ga obdrži v lasti), objekt stoji na parc. št.
1569, 1597, 1599, 1600 in 1601, k.o. Vič,
ter solastninski delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču poslovne stavbe Tržaška c.
118 v Ljubljani, ki so last dolžnika Astec,
podjetje za sistemsko programsko podporo,
svetovanje in zastopanje, d.o.o., Tržaška c.
118, Ljubljana, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene v notarskem zapisu št. SV
490/00 z dne 30. 8. 2000 in dodatka k
prodajni pogodbi z dne 22. 9. 2000, skle-
njene med Kroj, Izdelovanje tekstilnih izdel-
kov, d.d., Ljubljana, Tržaška c. 118, Ljublja-
na, kot prodajalcem in dolžnikom Astec, Po-
djetje za sistemsko programsko podporo,
svetovanje in zastopanje d.o.o., Ljubljana,
Tržaška c. 118, Ljubljana, z dne 21. 11.
2000 zarubljeni v korist upnice Abanke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 1,507.660 DEM v to-
larski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2000

Z 2000/01939 IZ-17107
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01939 z dne 14. 11.
2000, so bili poslovni prostori pod oznako
P-3, v III. nadstropju, orientacija sredina eta-
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že, severno stopnišče, v predvideni izmeri
skupaj 205,63 m2, od tega pisarne
145,30 m2, sanitarije 11,70 m2, čajna
kuhinja 9,40 m2, hodnik 29,16 m2 in delež
skupnega hodnika 10,07 m2, v skladiščno
poslovnem objektu na Leskoškovi cesti v
Ljubljani, ki so last dolžnika Trinet informa-
tika, d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe št.
9966000013 z dne 9. 12. 1999 ter do-
datka z dne 18. 2. 2000, sklenjenih med
prodajalcem Imos, Investicijske gradnje,
d.d., Ljubljana in dolžnikom kot kupcem, z
dne 14. 11. 2000 zarubljeni v korist upnice
Gorenjske banke, d.d., Bleiweisova ul. 1,
Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000

Z 2000/01960 IZ-17108
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01960 z dne 27. 11.
2000, je bil poslovni prostor št. 20, v I.
nadstropju, v izmeri 52,20 m2, ki se nahaja
v objektu GT Center Ljubljana in je last dol-
žnika Consulting, podjetje za trgovino in dru-
ge storitve, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, Ljub-
ljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
651/SK z dne 28. 7. 1994, ki sta jo skleni-
la Termika, p.o. Ljubljana, kot prodajalec in
dolžnik DIP Consulting ekonomske storitve
in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Koroškega bataljona 11, kot kupec, z dne
21. 11. 2000 zarubljen v korist upnice Ban-
ke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2000

Z 2000/02044 IZ-17109
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02044 z dne 21. 11.
2000, je bil poslovni prostor z oznako A1, v
izmeri 101,70 m2, s pripadajočo teraso v
izmeri 60,64 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
poslovne stavbe – objekta P-3 na naslovu
Dunajska 109 v Ljubljani, s sorazmernim de-
ležem na skupnih prostorih in napravah, ki je
last Obrez-Oblak Karin in Oblak Sama, oba
Ravbarjeva ulica 11, Ljubljana, vsakega do
1/2, z dne 21. 11. 2000 zarubljeno v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
650.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2000

Z 2000/01704 IZ.17110
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01704 z dne 16. 11.
2000, je bilo trisobno stanovanje št. 6/III, v
skupni izmeri 98,69 m2, v tretjem nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Litostroj-
ska 16, ki je last Stanislava Kocjana do 4/6,
Gregorja Kocjana do 1/6 in Margarete Atel-
šek do 1/6, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 0110/PD-497/OBR. z dne 18. 5.
1992, sklenjene med Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana, Litostrojska 40, kot prodajalcem
ter Evo Kocjan in Stanislavom Kocjan kot
kupcema ter dodatka z dne 22. 8. 2000
med Stanovanjskim skladom RS, Poljanska

31, kot prodajalcem ter Stanislavom Kocja-
nom, Margareto Atelšek in Gregorjem Kocja-
nom, kot kupci in na podlagi pravnomočne-
ga sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. II D 336/99 z dne 15. 2.
2000, z dne 14. 11. 2000 zarubljeno v ko-
rist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 47.000 DEM v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/02010 IZ-17111
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02010 z dne 16. 11.
2000, je bilo stanovanje št. 20, v 4. nadstro-
pju stanovanjskega objekta na Pokopališki 2
v Ljubljani, s sorazmernim deležem na vseh
skupnih delih in napravah, ki je last Košak
Andreja, Pokopališka ul. 2, Ljubljana, z dne
14. 11. 2000 zarubljeno v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
367.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/02043 IZ-17112
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02043 z dne 21. 11.
2000, je bil poslovni prostor z oznako A1, v
izmeri 101,70 m2, s pripadajočo teraso v
izmeri 60,64 m2, ki se nahaja v 1. nadstro-
pju poslovne stavbe – objekta P-3, na na-
slovu Dunajska 109 v Ljubljani, s sorazmer-
nim deležem na skupnih prostorih in napra-
vah, ki je last Obrez-Oblak Karin in Oblak
Sama, oba Ravbarjeva ulica 11, Ljubljana,
vsakega do 1/2, z dne 21. 11. 2000 za-
rubljeno v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 650.000 ATS v tolarski pro-
tivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2000

Z 2000/01980 IZ-17114
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01980 z dne 3. 11. 2000,
je bila garsonjera št. 02, v pritličju stanovanj-
skega bloka na naslovu Ob žici 5 v Ljubljani,
v izmeri 26,36 m2, na parceli št. 809/270,
k.o. Dravlje in pripadajočega atrija v izmeri
6 m2, ki ji pripada tudi klet in nadalje tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na fun-
kcionalnem zemljišču objekta v katerem se
nahaja in je last dolžnika Ogrinc Petra, Gla-
varjeva ulica 45, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 21. 8. 2000, anek-
sa h kupoprodajni pogodbi z dne 8. 9. 2000
in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
2. 10. 2000, sklenjene med Lah Janjo, Can-
karjevo nabrežje 1, Vrhnika, kot prodajalko
in dolžnikom kot kupcem, z dnem 21. 11.
2000 zarubljena v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denatne terjatve v višini 292.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2000

Z 2000/01800 IZ-17118
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01800 z dne 17. 10.
2000, je bilo štiriinpolsobno stanovanje št.
E.II.1, v II. nadstropju, v izmeri 134,31 m2,
s kletno shrambo št. 141, v III. kleti, v izmeri
4,16 m2, kar vse se nahaja v objektu E na
ureditvenem območju BS 4/2 Stožice, Du-
najska 192, Ljubljana, ki je last dolžnice
Arandjelovič Tatjane, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 1. 8. 2000, št. 265/00, sklenjene
med R.E.Z. Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 10, kot prodajalko in dolžnico
Tatjano Arandjelović, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, kot kupcem z dne 14. 11. 2000,
zarubljeno v korist upnice SKB Banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 16,574.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/01808 IZ-17119
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01808, ki ga je dne 23. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih na na-
slovu Dunajska 101, Ljubljana, velikosti
161,80 m2, v pritličju objekta A1 (med osjo
A-C in osjo 1-4), stoječega na parc. št. 123,
124, 125 in 126, vpisane v k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnika na podlagi pogodbe o
prodaji poslovnih prostorov z dne 21. 10.
1999, sklenjene s prodajalko Dubrovačka
trgovina, d.d., Dubrovnik, Put republike 7,
zastavna pravica v korist upnice Abanke,
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 32,633.894
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2000

Z 2000/01970 IZ-17120
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01970, ki ga je dne 22. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 1,
v I. nadstropju stanovanjskega bloka na na-
slovu Neubergerjeva ul. 13, v Ljubljani, v
izmeri 78,65 m2, s pripadajočim prostorom
v kleti ter s pravico souporabe skupnih pro-
storov in naprav, ki je last zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 3. 1995, sklenjene s prodajalcem
Mirox, d.o.o., Ljubljana, Igriška 14, zastav-
na pravica v korist upnika Volksbank Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
301.752,96 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2000

Z 2000/01973 IZ-17121
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01973, ki ga je dne 23. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v III. nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe na Igriški uli-
ci 3 v Ljubljani, v izmeri 80,33 m2, s pripa-
dajočo kletjo, ki je vpisana v vl. št. 167, k.o.
Gradišče predmestje I, parc. št. 364, stav-
bišče 883 m2 in dvorišče 100 m2, vpisani v
vl. št. 15, k.o. Gradišče predmestje I, z
ustreznim delom na skupnih prostorih, de-
lih, objektih, napravah in funkcionalnega
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zemljišča hiše, ki je last dolžnika, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
2000 in aneksa št. 1 z dne 26. 9. 2000,
sklenjenih s prodajlcem Jurkovič Gregor-
jem, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2000

Z 2000/01580 IZ-17123
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01580 z dne 23. 10.
2000, so bili poslovni prostori št. 72 in 73,
v nadstropju GT Centra v Črnučah, v skupni
izmeri 96 m2, stoječem na zemljišču s parc.
št. 881/3, 881/13, 869/2, 868/3,
867/1, 883/1, 887/2, 881/5, 911/6,
911/4, 886/3, 885/5, 885/3, 1058/3,
1055/2, 1056/2, 1056/3, 912/4, 912/2,
881/11, 672/3, 677/2, 672/1, 672/2 in
678/1, vse k.o. Črnuče, poslovnemu pro-
storu pripadajo tudi potrebe funkcionalne
površine in ustrezne komunalne naprave in
so last dolžnika Arctur, Računalniški inženi-
ring, d.o.o., Erjavčeva 1, Nova Gorica, na
podlagi pogodbe št. 28/99-GTC z dne 4. 5.
1999, sklenjene med Primorje d.d., Vipav-
ska cesta 3, Ajdovščina, kot prodajalcem in
dolžnikom Arcatur, Računalniški inženiring
Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 1, Nova Go-
rica, kot kupcem, z dnem 21. 11. 2000,
zarubljeni v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 140.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2000

Z 2000/01972 IZ-17125
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01972, ki ga je dne 16. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
8, v I. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe
na parc. št. 401/1, k.o. Brinje, na naslovu
Trebinjska 8 v Ljubljani, v skupni izmeri
56,06 m2, ter temu stanovanju sorazmerno
pravico souporabe skupnih prostorov in na-
prav, ki služijo objektu kot celoti ter pravico
uporabe na ustreznem delu zemljišča, na
katerem stoji stanovanjski objekt, ki je last
dolžnika do 7/10 in zastaviteljice do 3/10,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 3. 1998, sklenjene s prodajalko Krem-
pelj Marijo, Trebinjska 8, Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 47.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2000

Z 2000/01952 IZ-17126
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01952 z dne 16. 11.
2000, je bilo trisobno stanovanje št. 2/02,
v drugem nadstropju na naslovu Kunaverje-
va 6, v Ljubljani, v skupni izmeri 75,89 m2,
s solastniškim deležem na vseh skupnih de-
lih in napravah, ki je last dolžnikov Munda
Lovra, Cesta proletarskih brigad 63, Mari-
bor in Knez Simone, Spodnja Vižinga 58,
Radlje ob Dravi, vsakega do 1/2, z dnem
14. 11. 2000 zarubljeno v korist upnice No-

ve Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Lovra Munda v znesku
7,650.000 SIT s pp in do dolžnice Simone
Knez v znesku 850.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/01975 IZ-17127
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01975 z dne 16. 11.
2000 so bile nepremičnine:

– poslovni prostori – lokali v kleti in pritli-
čju stanovanjskega objekta v Ljubljani, Šte-
fanova 13, in sicer:

– poslovni prostor v kleti z oznako št.
L-1, v izmeri 35,80 m2,

– poslovni prostor v kleti z oznako št.
L-2, v izmeri 19, 45 m2,

– poslovni prostor v pritličju z oznako št.
L-1, v izmeri 38,29 m2,

– poslovni prostor v pritličju z oznako št.
L-2, v izmeri 120,22 m2,

s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih in napravah stavbe in funkcio-
nalnem zemljišču, kar v naravi predstavlja
20/100 nepremičnin pri vl. št. 1186, parc.
št. 2788/2, 2789/2 in 2790/2, k.o. Aj-
dovščina,

– poslovni objekt v Ljubljani, Štefanova
13a, skupne površine 365,70 m2, ki obse-
ga pritličje 170,20 m2 in nadstropje
195,50 m2, brez garažnih boksov v kleti ob-
jekta, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih in napravah stavbe in fun-
kcionalnem zemljišču, kar v naravi predstav-
lja 714/1000 nepremičnin pri vl. št. 1186,
parc. št. 2788/1, 2789/1 in 2790/1, k.o.
Ajdovščina,

ki so last dolžnika PIC Podjetniško ino-
vacijski center, d.o.o., Tržaška 116, Ljub-
ljana, z dne 14. 11. 2000 zarubljene v ko-
rist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 664.600 EUR v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Z 2000/01747 IZ-17133
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01747 z dne 16. 11.
2000, je bil poslovni prostor št. 2, v izmeri
87 m2, v II. nadstropju Poslovno trgovskega
objekta v Ljubljani, Litijska c. 45 in parkirno
mesto št. 19, v velikosti 12 m2, v kleti ob-
jekta, ki je last dolžnika Šikman Miša, Ster-
nenova ulica 1, Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 34/97, sklenjene
31. 12. 1997, s prodajalcem Imos Inženi-
ring, d.d., Ljubljana, z dnem 16. 11. 2000
zarubljen v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 333.184
DEM v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2000

Z 2000/00777 IZ-17135
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00777, ki ga je dne 16. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru – lokalu, v
pritličju objekta Kino, zazidalnega otoka BO
2/1, Center Bežigrad v Ljubljani, Linhartova

11a, v izmeri 90,30 m2, ki je last zastavitelja,
na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega
prostora z dne 23. 12. 1992, sklenjene s
prodajalkama Mentel Zlato in Matejo, Parti-
zanska pot 3a, Litija, zastavna pravica v ko-
rist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2000

Z 2000/01227 IZ-17139
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01227, ki ga je dne 28. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 10, v izmeri 81,95 m2, v prvem nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Ljubljani, na na-
slovu Oražnova 10, s pripadajočim sola-
stnim deležem na skupnih delih, prostorih,
napravah in objektih v stanovanjskem bloku
in solastnim deležem na funkcionalnem
zemljišču, ki pripada bloku, ki je last dolžni-
ka in zastaviteljice, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 7. 6. 2000, sklenjene s pro-
dajalko Katarino Štrukelj, Bratovševa plo-
ščad 6, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Mi-
klošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 91.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2000

Z 2000/02008 IZ-17140
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02008 z dne 10. 11.
2000 je bila nepremičnina v lasti 1. dolžni-
ce Šobar-Zajc Helene, Strossmayerjeva ul.
12, Ljubljana, ki še ni vpisana v zemljiški
knjigi, ter jo je 1. dolžnica kot kupec prido-
bila na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 21 z dne 18. 11.
1991, sklenjene z Društvom slovenskih pi-
sateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana, kot pro-
dajalcem in ki v naravi predstavlja stanova-
nje št. 7, v 3. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Strossmayerjeva 12 v Ljubljani,
v neto izmeri 65,22 m2, kar predstavlja ku-
hinjo v izmeri 10,20 m2, sobo v izmeri
15,20 m2, 10,35 m2 in 12,90 m2, hodnik v
izmeri 7,59 m2, WC v izmeri 1,44 m2, ko-
palnico v izmeri 3,04 m2 ter balkon oziroma
teraso v izmeri 0,88 m2 in druge prostore v
izmeri 3,62 m2, s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki
stoji na parceli št. 268/20, vpisani v k.o.
Poljansko predmestje, z dne 18. 11. 2000
zarubljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve

– do 1. dolžnika v znesku 3,500.000
SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe o kre-
ditu, reg. št. 010-5075/47 z dne 22. 8.
2000 in

– do 2. dolžnika v znesku 3,500.000
SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe o kre-
ditu, reg. št. 010-5076/79 z dne 22. 8.
2000.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/01756 IZ-17141
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01756 z dne 16. 10.
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2000, so bili poslovni prostori v Palači Kapi-
telj ob Poljanskem nasipu, v II. pritličju v tlori-
sni velikosti 118,20 m2, s solastninsko pravi-
co na prostorih, objektih in napravah, ki slu-
žijo objektu kot celoti, kot tudi deležem stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnika in zastavitelja na podlagi prodajne
pogodbe št. 53-98 z dne 1. 12. 1998, med
družbo Mons, nepremičnine in inženiring,
d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, kot prodajal-
cem in Sitel, napajalne naprave in sistemi,
d.o.o., Savlje 89, Ljubljana ter Abyss, d.o.o.,
Savska cesta 3, Ljubljana, kot kupcema, z
dnem 28. 11. 2000 zarubljeni v korist upni-
ce SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000

Z 2000/02028 IZ-17142
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02028 z dne 10. 11.
2000, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega bloka v Polanškovi 12, Lju-
blana, v izmeri 77,35 m2, ki stoji na parc.
št. 241/14, 241/6 in 247/1, vl. št. 245,
k.o. Črnuče, z vsemi pripadajočimi pravica-
mi souporabe skupnih prostorov, delov in
naprav zgradbe in je last dolžnika Petrovič
Dragana in zastaviteljice Petrovič Marije,
oba Polanškova 12, Ljubljana, za vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. Pr.
2420/92-Šu/mt-2 z dne 12. 6. 1992, skle-
njene s prodajalcem Inštitutom za geologi-
jo, geotehniko in geofiziko, Dimičeva 14,
Ljubljana, z dnem 28. 11. 2000 zarubljeno
v korist upnika Marketing, trgovska družba,
d.d., Dobrave 4-6, Trzin, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 35,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/01757 IZ-17143
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01757 z dne 16. 10.
2000, so bili poslovni prostori v Palači Ka-
pitelj ob Poljanskem nasipu, v II. pritličju v
tlorisni velikosti 118,20 m2, s solastninsko
pravico na prostorih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti, kot tudi dele-
žem stavbišča in funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnika in zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe št. 53-98 z dne 1. 12.
1998, med družbo Mons, nepremičnine in
inženiring, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana,
kot prodajalcem in Sitel, napajalne napra-
ve in sistemi, d.o.o., Savlje 89, Ljubljana,
ter Abyss, d.o.o., Savska cesta 3, Ljublja-
na, kot kupcema, z dnem 28. 11. 2000
zarubljeni v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/01803 IZ-17157
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01803, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 3, v I. nadstropju, stopnišče 1, v neto
izmeri 60,95 m2, ki se nahaja v bloku B-19,

v soseski SV-6 na Viču v Ljubljani, Poklju-
karjeva 14, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1088, 1089, 1090, 1118, 1119, 1120,
1124/1, 1124/2, 1126 in 1127, vse k.o.
Vič, ki je last dolžnika in zastaviteljice na
podlagi pogodbe št. 8/75-02/5 z dne 9. 1.
1975, sklenjene s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
c. 13, Grosuplje, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/02018 IZ-17158
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02018 z dne 30. 11.
2000, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
17, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Trnovska ulica 2, v skupni izmeri
71,24 m2, ki je last dolžnika Bolle Borisa,
Trnovska ul. 2, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 22. 6. 1989, skle-
njene med prodajalko Mladinsko knjigo,
Knjigarne in papirnice Ljubljana, Titova 3, in
kupcem Bolle Borisom, z dnem 30. 11.
2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000

Z 2000/01976 IZ-17159
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01976, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
C7, v izmeri 53,60 m2, II. mansarde, kletne
shrambe št. C7, v izmeri 3,38 m2, v kleti in
parkirnega mesta št. 30, v kleti, v objektu
C, zgrajenem na zemljišču parcel št. 547/2
in 547/15, k.o. Črnuče, na naslovu Pot v
Hrastovec 7B, Ljubljana-Črnuče, s sora-
zmernim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, ki je last dolžnikov,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 8. 2000, sklenjene s prodajalcem Dial,
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 10, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 700.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/02058 IZ-17161
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02058, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v po-
slovno trgovskem centru v Zalogu, Zaloška
c. 269, Ljubljana, ki so zgrajeni na parc. št.
344/3, 345, 350/1, 350/2, 350/3,
352/1, 352/2 in 352/7, vse k.o. Kašelj, in
sicer trgovski lokal št. 19, v izmeri
39,80 m2, trgovski lokal št. 20, v izmeri
39,80 m2 in trgovski lokal št. 21, v izmeri
39,80 m2, skupaj s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih delih in napravah

objekta ter funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 16. 7. 1998, s pro-
dajalcem Megrad Inženiring, p.o., Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Celje, d.d., Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/02011 IZ-17162
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02011, ki ga je dne 30. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 22, v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše, na naslovu Šišenska
9, Ljubljana, v skupni izmeri 85,28 m2, sku-
paj z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, vpisanem
v parc. št. 505/8, vl. št. 1900, k.o. Zg.
Šiška, ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe z dne 5. 10. 2000, sklenjene s
prodajalko Alenko Regvat, Dunajska 347,
Ljubljana, ter dodatka k pogodbi z dne
13. 10. 2000, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Z 2000/02005 IZ-17164
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02005 z dne 30. 11.
2000, je bilo stanovanje z oznako II. P/1C
in površine 55,70 m2 ter shrambe v kleti z
oznako II/5 in površine 5,48 m2, ki se na-
hajata v stavbi na naslovu Cesta 24. junija
št. 33, Ljubljana-Črnuče, stoječe na parc.
št. 1094/8 in 1094/16, k.o. Črnuče, ki je
last dolžnika Jožeta Kapša in zastaviteljice
Darje Kapš, oba Prelesje 12, Stari trg ob
Kolpi, katerima pripada tudi sorazmeren so-
lastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih, napravah in na funkcionalnem zem-
ljišču, z dnem 30. 11. 2000 zarubljeno v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 935.000 ATS v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000

In 00/00186 IZ-17240
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. In 00/00186 z dne 13. 7. 2000, je
bil dne 7. 11. 2000 opravljen v korist upnice
Stanovanjske zadruge Ruski car, z.o.o., Bra-
tovševa ploščad 30, Ljubljana, zaradi izterja-
ve 98.114 SIT s pp, rubež enosobnega sta-
novanja v izmeri 38,96 m2, št. 49, v osmem
nadstropju na Glinškovi ploščadi 11, v Ljub-
ljani, last Beganovič Mustafe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2000

Z 2000/00862 IZ-14064
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00862 z dne
3. 10. 2000 je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 8, v skupni izmeri
58,92 m2, v II. nadstropju večstanovanjske
hiše v Vrazovi ulici 52 v Mariboru, stoječe
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na parceli št. 868/1, pripisani k vl. št. 2902,
k.o. Pobrežje, katerega izključna pravica je
zastaviteljica Dobnik Sabina, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja št. P-69/96 z
dne 6. 11. 1996, sklenjene s prodajalko
Veletrgovino VEMA export-import, d.d., Ma-
ribor, zastavna pravica v korist upnika Raif-
feisenbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Ba-
hnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 210.000 ATS
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma iz-
terjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2000

In 2000/00361 IZ-17092
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00361 z dne
26. 10. 2000, je bila nepremičnina – sta-
novanje št. 11, v III. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Ulica bratov Greifov
6, v izmeri 54,72 m2, vpisano v vl. št. 2070,
k.o. Pobrežje, parc. št. 1167, ki je last dol-
žnice Slavice Valher, prej Bukovič, do celo-
te, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
160/1993 z dne 6. 10. 1993, na naroku
dne 21. 11. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka, zaradi izterjave denarne terjatve v zne-
sku 17.187,28 DEM s pripadki, v tolarski
protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2000

Z 2000/01028 IZ-17155
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01028 z dne
5. 12. 2000, je bila ustanovljena na stano-
vanju desno od stopnišča v mansardi več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Kersnikova
ulica 3, v skupni izmeri 90,14 m2, s pripa-
dajočim kletnim prostorom in drvarnico, ki
stoji na parceli št. 997/1, k.o. Mari-
bor-Grad, ki je v lasti dolžnika oziroma za-
stavitelja Andreja Dokla in solidarne poroki-
nje oziroma zastaviteljice Nataše Zma-
ga-Dokl, vsakega do 1/2 celote, zastavna
pravica v korist upnice Krekove banke, d.d.,
Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
4,745.000 SIT oziroma 44.488,75 DEM.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2000

Z 2000/01012 IZ-17156
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01012 z dne
5. 12. 2000, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 15, v II. nadstropju v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Greenwiška
ulica 8, v skupni izmeri 39,59 m2, ki stoji na
parceli št. 1084/4, k.o. Pobrežje, ki je do
celote last zastaviteljice Marjete Leben, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 418/93
z dne 26. 2. 1993 in aneksa k tej pogodbi
št. 1 z dne 17. 3. 1993, zastavna pravica v
korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Go-
sposka 23, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,800.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2000

Z 70/2000 IZ-16552
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 70/2000-3, ki ga je dne 14. 11.

2000 izdalo Okrajno sodišče v Murski So-
boti, je bila ustanovljena na stanovanju v
stanovanjski hiši v Murski Soboti, Zvezna
2, stoječe na parc. št. 1334, vpisano v vl.
št. 2670, k.o. Murska Sobota, ki sestoji iz
kuhinje 13,48 m2, sobe 22,95 m2 in sobe
22,23 m2, predsobe 4,12 m2, shrambe
4,33 m2, kopalnice 8,06 m2, wc-ja
2,70 m2 in drugih prostorov 4,27 m2, sku-
paj 82,14 m2, ki je v lasti dolžnice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja, sklenjene dne 8. 11. 1991 s pro-
dajalko Občino Murska Sobota, zastavna
pravica v korist upnika Jata, d.d., Polje pri
Ljubljani, Hladilniška 34, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,832.786,54 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 11. 2000

Z 2000/00117 IZ-17096
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00117, ki ga je dne 10. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novem mestu, je
bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v
Novem mestu, Nad mlini 8a (sedaj Nad mli-
ni 38), v skupni izmeri 79,80 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter funkci-
onalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na
podlagi sklepa o dedovanju št. D
394/96-13 z dne 17. 3. 1997, v povezavi
s pogodbo o prodaji stanovanja z dne
15. 11. 1991, zastavna pravica v korist
upnice Dolenjske banke, d.d., Seidlova c.
3, Novo mesto, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pp, razvidni-
mi iz pogodbe o nenamenskem posojilu št.
47050-09 z dne 10. 4. 2000.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 11. 2000

Z 00/95 IZ-17098
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. Z 00/95, dne 21. 11.
2000, je bila nepremičnina – stanovanje št.
7, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v
Lescah, Koroška cesta 2, I. nadstropje, v
skupni površini 34,85 m2 in obsega kuhinj-
sko nišo, dnevni prostor, sobo, kopalnico in
sanitarije, hodnik in ostale pritikline (stano-
vanju pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, napravah
in objektih ter na funkcionalnem zemljišču
objekta, v katerem se nahaja. Stanovanje
se nahaja v objektu, stoječem na parc. št.
496/6, pri vl. št. 438, k.o. Hraše), ki je last
dolžnikov in zastaviteljev Reihberger Zalke
in Mahmutović Damirja, oba Ribenska ce-
sta 30, Bled, na podlagi originalne kupo-
prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2000, izvir-
nika aneksa k tej kupoprodajni pogodbi z
dne 28. 6. 2000 ter izvirnika aneksa št. 2 k
tej kupoprodajni pogodbi z dne 15. 7.
2000, vsi sklenjeni med Božič Borom in
Božič Rado, oba Koroška cesta 2, Lesce,
kot prodajalcema in dolžnikoma kot kupce-
ma, zarubljena v korist upnika Koerntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje njegove denarne terjatve v znesku
210.000 ATS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 11. 2000

Z 2000/00090 IZ-17146
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00090, ki ga je dne 28. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na EX-CELL-O o obdelo-
valnem centru s priborom, model X S800,
tovarniška oziroma serijska številka
105.005.6.000, leto izdelave 1986, leto
nakupa 2000, v lasti dolžnika VKP Ko-
vinoplastika, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Virmaše 104, Škofja Loka,
zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 4. 12. 2000

Z 2000/00259 IZ-17091
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00259, ki ga je dne 20. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na nepremičnini – poslovni
prostor št. 2 in 3, v skupni izmeri
116,09 m2, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu z dvoetažnimi parkirišči na Leninovem
trgu v Trbovljah, sedaj Mestni trg 5. Poslov-
nima prostoroma pripada sorazmeren sola-
stniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter funkcionalnem zem-
ljišču objekta, v katerem se nahajata. Po-
slovna prostora se nahajata v poslovno-sta-
novanjskem objektu na parc. št. 282/14,
282/11 in 282/15, vse k.o. Trbovlje, ki je
last dolžnika in zastavitelja Aquarius, d.o.o.,
podjetje za turistično, gostinsko in zabavno
dejavnost Trbovlje, Trg svobode 28, Trbov-
lje, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 150.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 11. 2000

Z 34/2000 IZ-17122
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 34/2000-4, ki ga je dne 19. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ce Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Se-
idlova cesta 3, Novo mesto, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki:

– na poslovnem prostoru v skupni izmeri
35,99 m2, ki se nahaja v kletni etaži stano-
vanjskega bloka na Cankarjevi 33 v Treb-
njem, ki je last zastavitelja Gorana Stankovi-
ča, Cankarjeva 33, Trebnje, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 31. 5. 2000, sklenje-
ne z Občino Trebnje in pogodbe o razdelitvi
stanovanja z dne 5. 6. 2000, sklenjene z
Ireno Hudoklin;

– na stanovanju št. 1, v izmeri 42,23 m2,
ki se nahaja v kleti stanovanjske hiše na
Cankarjevi 33 v Trebnjem, ki je last zastavi-
teljice Milene Stankovič, Cankarjeva 33,
Trebnje, na podlagi pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 3 z dne 11. 11. 1991, sklenje-
ne z Akripol, Tovarna za proizvodnjo in pro-
dajo polimerov Trebnje.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 11. 2000
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Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/98-3 ZK-17177
Ugotovi se, da je zemljiška knjiga za k.o.

Gradišče na področju Okrožnega sodišča v
Murski Soboti, nastavljena.

Nova zemljiška knjiga se začne uporab-
ljati 1. 1. 2001.

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovolje-
nim vpisom kršene njihove pravice na ne-
premičninah, lahko v roku treh let od dneva
začetka uporabe nastavljene zemljiške knji-
ge izpodbijajo vpis s tožbo.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 11. 2000

Su 43-02/98-3 ZK-17178
Ugotovi se, da je zemljiška knjiga za k.o.

Murski Črnci na področju Okrožnega sodi-
šča v Murski Sobiti, nastavljena.

Nova zemljiška knjiga se začne uporab-
ljati 1. 1. 2001.

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovolje-
nim vpisom kršene njihove pravice na ne-
premičninah, lahko v roku treh let od dneva
začetka uporabe nastavljene zemljiške knji-
ge izpodbijajo vpis s tožbo.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 11. 2000

Oklici o skrbnikih in
razpravah

SR-3017
To sodišče je po okrajni sodnici Frančiški

Fišer v izvršilni zadevi upnice Splošne bolnišni-
ce Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, Slovenj
Gradec, zoper dolžnika Hoxhaj Ridavana, Zavr-
še 59, Mislinja, zaradi izterjave 175.328,38
SIT s pp, dne 21. 2. 2000 sklenilo:

dolžniku Ridvanu Hoxhaju, Završe 59,
Mislinja, sedaj neznanega bivališča, se v
izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št.
I 99/00071, kot začasna zastopnica po-
stavi Poročnik Mihaela, 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 21. 2. 2000

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-424
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02885 z dne 28. 9. 1999 pod
vložno št. 1/07019/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1450859
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA NO-

VA zdravstvo, hoteli, turizem, d.d.
Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE ROGA-

ŠKA NOVA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-

viliški trg 15
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Dunajska 160, Ljubljana, vložek
4,096.000 SIT; SVIT svetovanje in trgovi-
na, d.o.o., Žolgarjeva 6, Slovenska Bistri-
ca, vložek 1.000 SIT; Biber Tomislav, Ple-
teršnikova 32, Ljubljana, vložek 1.000 SIT,
Tatalovič Žarko, Vandotova ulica 21, Ljub-
ljana, vložek 1.000 SIT in Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina,
vložek 1.000 SIT, vsi vstopili 23. 7. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horjak Franc, Ljubljana, Pot ilegalcev
7, imenovan 23. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čadež Anka, Oj-
steršek Bojan in Lapajne Anže, vstopili
23. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5522

Storitve kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastavitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških , študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 85122 Specialistična izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 85130 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge zdrav-
stvene dejavnosti, d.n.; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dedi-
ščine; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Pri šifri dejavnosti 51.18 opravlja družba
vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri šifri
dejavnosti 67.13 opravlja družba le dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri dejav-
nosti 74.12 opravlja družba vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-11106
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03228 z dne 2. 8.
2000 pod št. vložka 1/07166/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550420
Firma: MATO - MATEVŽ NAVERŠNIK

krovstvo, tesarstvo in storitve, k.d.
Skrajšana firma: MATO - MATEVŽ NA-

VERŠNIK, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Topolšica 185, 3325 ŠOŠ-

TANJ
Ustanovitelji: NAVERŠNIK MATEVŽ, To-

polšica 185, 3325 ŠOŠTANJ, odg.s svojim
premož. vstop 3. 7. 2000; NAVERŠNIK TA-
NJA, Topolšica 185, 3325 ŠOŠTANJ, vlo-
žek: 1.000 ne odgovarja vstop 3. 7. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik NAVERŠNIK MATEVŽ, Topolšica
185, 3325 ŠOŠTANJ, imenovanje: 3. 7.
2000, zastopa kot komplementar brez ome-
jitev.

Dejavnost: 02010 Gozdarstvo, vpis 2. 8.
2000; 02020 Gozdarske storitve, vpis 2. 8.
2000; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa, vpis 2. 8. 2000; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč, vpis
2. 8. 2000; 20300 Stavbno mizarstvo, vpis
2. 8. 2000; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže, vpis 2. 8. 2000; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa, vpis 2. 8. 2000;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva,
vpis 2. 8. 2000; 36120 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega, vpis 2. 8. 2000; 36130 Proiz-
vodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega, vpis 2. 8. 2000; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n., vpis 2. 8. 2000;
36150 Proizvodnja žimnic, vpis 2. 8. 2000;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 2. 8. 2000; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje, vpis 2. 8. 2000; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 2. 8. 2000;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 2. 8. 2000; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 2. 8. 2000; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 2. 8. 2000; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 2. 8. 2000; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 2. 8. 2000; 45320 Izolacijska de-
la, vpis 2. 8. 2000; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 2. 8. 2000;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
2. 8. 2000; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 2. 8. 2000; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
2. 8. 2000; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 2. 8. 2000; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 2. 8. 2000; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 2. 8.
2000; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 2. 8. 2000; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili, vpis 2. 8.
2000; 50102 Trgovina na drobno z motor-

nimi vozili, vpis 2. 8. 2000; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
2. 8. 2000; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, vpis 2. 8. 2000; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 2. 8.
2000; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 2. 8. 2000; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 2. 8. 2000;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 2. 8. 2000; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 2. 8. 2000; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 2. 8. 2000; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, vpis 2. 8.
2000; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 2. 8. 2000; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 2. 8.
2000; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 2. 8.
2000; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 2. 8. 2000;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 2. 8.
2000; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 2. 8.
2000; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
2. 8. 2000; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 2. 8.
2000; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
2. 8. 2000; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 8. 2000;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 2. 8. 2000; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 2. 8.
2000; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 2. 8. 2000; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 2. 8.
2000; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 2. 8. 2000; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 2. 8.
2000; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 2. 8. 2000; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
2. 8. 2000; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
2. 8. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 2. 8. 2000; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 2. 8. 2000;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 2. 8. 2000;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 2. 8.
2000; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 2. 8. 2000; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 2. 8. 2000; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 2. 8.
2000; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati, vpis 2. 8. 2000; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 2. 8. 2000; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 2. 8.
2000; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 2. 8. 2000;

51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi, vpis 2. 8. 2000;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 2. 8. 2000; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 2. 8. 2000;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 2. 8. 2000; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
2. 8. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 2. 8. 2000; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 2. 8. 2000; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 2. 8. 2000;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 2. 8. 2000; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
2. 8. 2000; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 2. 8. 2000; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 2. 8. 2000;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
2. 8. 2000; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 2. 8. 2000; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 2. 8. 2000; 52120 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 2. 8. 2000; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo, vpis 2. 8. 2000; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
2. 8. 2000; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 2. 8. 2000;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
2. 8. 2000; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
2. 8. 2000; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 2. 8. 2000; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 2. 8. 2000; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 2. 8. 2000; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 2. 8.
2000; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li, vpis 2. 8. 2000; 52430 Trgovina na dro-
bno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 2. 8.
2000; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 2. 8. 2000; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, vpis 2. 8. 2000; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
2. 8. 2000; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 2. 8. 2000; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom, vpis 2. 8.
2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 2. 8.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 2. 8. 2000; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 2. 8. 2000; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
2. 8. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 2. 8. 2000; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 2. 8. 2000; 52484 Trgovina na dro-
bno s kurivom, vpis 2. 8. 2000; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 2. 8. 2000; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki, vpis 2. 8. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 2. 8. 2000; 52488 Trgo-
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vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., vpis 2. 8. 2000; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
2. 8. 2000; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 2. 8. 2000; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 2. 8.
2000; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 2. 8. 2000; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov, vpis
2. 8. 2000; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč, vpis 2. 8.
2000; 55220 Dejavnost kampov, vpis 2. 8.
2000; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 2. 8.
2000; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 2. 8.
2000; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 2. 8. 2000;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 2. 8. 2000; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
2. 8. 2000; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 2. 8. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 2. 8. 2000; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 2. 8. 2000; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov,
vpis 2. 8. 2000; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti,
vpis 2. 8. 2000; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov, vpis 2. 8. 2000;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 2. 8. 2000;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 2. 8. 2000; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 2. 8. 2000; 55510 Dejavnost menz,
vpis 2. 8. 2000; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 2. 8. 2000; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 2. 8. 2000; 60230
Drug kopenski potniški promet, vpis 2. 8.
2000; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
2. 8. 2000; 63110 Prekladanje, vpis 2. 8.
2000; 63120 Skladiščenje, vpis 2. 8.
2000; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 2. 8. 2000;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 2. 8. 2000; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
2. 8. 2000; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 2. 8.
2000; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 2. 8. 2000; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 2. 8.
2000; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
2. 8. 2000; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 2. 8.
2000; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 2. 8. 2000; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 2. 8. 2000;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 2. 8. 2000; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
2. 8. 2000; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 2. 8. 2000; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 2. 8.
2000; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 2. 8. 2000; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 2. 8. 2000;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 2. 8. 2000; 74400 Oglaševa-

nje, vpis 2. 8. 2000; 74700 Čiščenje stavb,
vpis 2. 8. 2000; 74810 Fotografska dejav-
nost, vpis 2. 8. 2000; 74820 Pakiranje,
vpis 2. 8. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
2. 8. 2000; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 2. 8. 2000; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 2. 8.
2000; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 2. 8. 2000; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 2. 8.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 2. 8. 2000; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 2. 8. 2000.

Razno: Ustanovitev komanditne družbe
je vpisana v sodni register s sklepom sodi-
šča Srg 3228/2000 z dne 2. 8. 2000.
Opombe: - pri šifri 74.120 vse razen revizij-
ske dejavnosti - pri šifri 74.140 vse razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci

KOPER

Rg-10031
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02054 z dne 13. 7.
2000 pod št. vložka 1/05864/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1534122
Firma: ŠKODIČ, storitve, proizvodnja,

k.d.
Skrajšana firma: ŠKODIČ, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kosovelova ulica 2, 6230 PO-

STOJNA
Ustanovitelji: ŠKODIČ FRANCI - orodjar

- trgovec, Kosovelova ulica 2, 6230 PO-
STOJNA, odg.s svojim premož. vstop 19. 5.
2000; ŠKODIČ JANEZ - oblikovalec kovin,
Kosovelova ulica 2, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 1.000 odg.do viš.nevp.vlo. vstop
19. 5. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja ŠKODIČ FRANCI, Kosovelova uli-
ca 2, 6230 POSTOJNA, imenovanje: 19. 5.
2000, Komplementar - poslovodja, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
13. 7. 2000; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja “, vpis 13. 7. 2000; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino, vpis 13. 7. 2000; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin, vpis 13. 7. 2000; 28520 Splošna me-
hanična dela, vpis 13. 7. 2000; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja, vpis 13. 7. 2000;
28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis
13. 7. 2000; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 13. 7. 2000; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
13. 7. 2000; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije, vpis 13. 7. 2000; 29220 Proiz-
vodnja dvigalnih in transportnih naprav, vpis
13. 7. 2000; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n., vpis 13. 7.
2000; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela, vpis 13. 7. 2000; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 13. 7. 2000; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
13. 7. 2000; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 13. 7. 2000;
45320 Izolacijska dela, vpis 13. 7. 2000;

45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
13. 7. 2000; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 13. 7. 2000; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
13. 7. 2000; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 13. 7. 2000; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 13. 7. 2000; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 13. 7.
2000; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 13. 7. 2000; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 13. 7.
2000; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 13. 7. 2000; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
13. 7. 2000; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 13. 7. 2000; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 13. 7.
2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 13. 7. 2000; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 13. 7. 2000; 51140 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 13. 7. 2000; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 13. 7. 2000; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 13. 7. 2000; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 13. 7. 2000; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 13. 7. 2000; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 13. 7. 2000; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 13. 7. 2000; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 13. 7. 2000; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
13. 7. 2000; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 13. 7. 2000; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 13. 7. 2000;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 13. 7. 2000; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
13. 7. 2000; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
13. 7. 2000; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 13. 7. 2000;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 13. 7.
2000; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 13. 7. 2000; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 13. 7. 2000; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 13. 7.
2000; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 13. 7. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 13. 7. 2000.

KRANJ

Rg-14746
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02839 z dne 12. 9.
2000 pod št. vložka 1/06657/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550462
Firma: GENIUSNET Informacijske te-

hnologije d.o.o.
Skrajšana firma: GENIUSNET d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: STAGNE 19, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: KLOFUTAR JURE, KOVOR

180, 4290 TRŽIČ, vložek: 2,100.000 ne
odgovarja vstop 17. 7. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLOFUTAR JURE, KOVOR 180,
4290 TRŽIČ, imenovanje: 17. 7. 2000,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 12. 9. 2000; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov, vpis 12. 9. 2000;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 12. 9.
2000; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 12. 9.
2000; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 12. 9. 2000; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 12. 9. 2000;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
12. 9. 2000; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 12. 9. 2000; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 12. 9. 2000;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 12. 9. 2000; 64200 Teleko-
munikacije, vpis 12. 9. 2000; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
12. 9. 2000; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 12. 9. 2000;
72300 Obdelava podatkov, vpis 12. 9.
2000; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 12. 9. 2000;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 12. 9. 2000; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 12. 9. 2000; 74400
Oglaševanje, vpis 12. 9. 2000; 74831 Pre-
vajanje, vpis 12. 9. 2000; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 12. 9.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 12. 9. 2000; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n., vpis 12. 9. 2000.

LJUBLJANA

Rg-14933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12645 z dne 18. 9.
2000 pod št. vložka 1/33598/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1554743
Firma: S.T., družba za upravljanje

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: S.T. d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica 28. maja 23, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: KRAŠOVEC BRANKO, Uli-

ca 28. maja 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2,100.000 ne odgovarja vstop 21. 7.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAŠOVEC BRANKO, Ulica 28. ma-
ja 23, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 7. 2000.

Dejavnost: 21110 Proizvodnja vlaknin,
vpis 18. 9. 2000; 21120 Proizvodnja pa-
pirja in kartona, vpis 18. 9. 2000; 21210

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, vpis 18. 9.
2000; 21220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
vpis 18. 9. 2000; 21230 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja, vpis 18. 9.
2000; 21240 Proizvodnja tapet, vpis 18. 9.
2000; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona, vpis 18. 9. 2000;
22110 Izdajanje knjig, vpis 18. 9. 2000;
22120 Izdajanje časopisov, vpis 18. 9.
2000; 22130 Izdajanje revij in periodike,
vpis 18. 9. 2000; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 18. 9.
2000; 22150 Drugo založništvo, vpis 18. 9.
2000; 22210 Tiskanje časopisov, vpis
18. 9. 2000; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
18. 9. 2000; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava, vpis 18. 9. 2000; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 18. 9.
2000; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve, vpis 18. 9. 2000; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 18. 9.
2000; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 18. 9. 2000; 22330 Razmnože-
vanje računalniških zapisov, vpis 18. 9.
2000; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 18. 9. 2000; 51120 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 18. 9. 2000; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 18. 9. 2000; 51140 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 18. 9. 2000; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 18. 9. 2000; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 18. 9. 2000;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 18. 9. 2000; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 18. 9. 2000; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 18. 9.
2000; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 18. 9. 2000; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis 18. 9.
2000; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 18. 9. 2000; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 18. 9.
2000; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 18. 9. 2000; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 18. 9. 2000; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 18. 9.
2000; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
18. 9. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 18. 9. 2000; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 18. 9. 2000;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 18. 9. 2000;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 18. 9.
2000; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 18. 9. 2000; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 18. 9. 2000; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 18. 9. 2000; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 18. 9. 2000; 51440

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 18. 9. 2000;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 18. 9. 2000; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 18. 9. 2000; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 18. 9. 2000; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 18. 9. 2000;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
18. 9. 2000; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 18. 9.
2000; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 18. 9. 2000; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
18. 9. 2000; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 18. 9. 2000;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 18. 9. 2000; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 18. 9.
2000; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 18. 9. 2000;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 18. 9.
2000; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 18. 9. 2000; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 18. 9. 2000;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
18. 9. 2000; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 18. 9. 2000; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 18. 9. 2000; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
18. 9. 2000; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 18. 9.
2000; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 18. 9. 2000; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 18. 9.
2000; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
18. 9. 2000; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 18. 9. 2000; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 18. 9. 2000;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 18. 9. 2000;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
18. 9. 2000; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 18. 9. 2000; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 18. 9. 2000; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 18. 9. 2000; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 9.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 18. 9. 2000; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 18. 9. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 18. 9. 2000; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 18. 9. 2000; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
18. 9. 2000; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 18. 9. 2000; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo, vpis 18. 9. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 18. 9.
2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 18. 9.
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2000; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 18. 9. 2000; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
18. 9. 2000; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 18. 9. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 18. 9. 2000; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 18. 9. 2000; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
18. 9. 2000; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 18. 9. 2000; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
18. 9. 2000; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 18. 9. 2000;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 18. 9. 2000; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
18. 9. 2000; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 18. 9. 2000; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 18. 9. 2000; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 18. 9. 2000; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 18. 9. 2000; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 18. 9. 2000;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 18. 9. 2000; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 18. 9. 2000; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 18. 9. 2000; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 18. 9.
2000; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 18. 9. 2000;
72300 Obdelava podatkov, vpis 18. 9.
2000; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 18. 9. 2000;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 18. 9. 2000; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 18. 9. 2000; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 18. 9.
2000; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 18. 9. 2000; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 18. 9.
2000; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
18. 9. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
18. 9. 2000; 74831 Prevajanje, vpis 18. 9.
2000; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 18. 9. 2000; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 18. 9.
2000; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 18. 9. 2000; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
18. 9. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 18. 9. 2000; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
vpis 18. 9. 2000; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol, vpis 18. 9.
2000; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 18. 9. 2000.

Rg-15905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12733 z dne 3. 10.
2000 pod št. vložka 1/33659/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1554913
Firma: NXN storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: NXN d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ DIANA, Strniševa

cesta 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2,100.000 ne odgovarja vstop 5. 9. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVLIČ DIANA, Strniševa cesta 17,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 5. 9. 2000.

Dejavnost: 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken, vpis 3. 10. 2000; 17200
Tkanje tekstilij, vpis 3. 10. 2000; 17300
Plemenitenje tekstilij, vpis 3. 10. 2000;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil, vpis 3. 10. 2000; 17510 Proiz-
vodnja preprog in talnih oblog, vpis 3. 10.
2000; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež, vpis 3. 10. 2000; 17530 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil, vpis 3. 10. 2000; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n., vpis 3. 10.
2000; 17600 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov, vpis 3. 10. 2000; 17710
Proizvodnja nogavic, vpis 3. 10. 2000;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil, vpis 3. 10. 2000; 18100 Proizvod-
nja usnjenih oblačil, vpis 3. 10. 2000;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil, vpis
3. 10. 2000; 18220 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil, vpis 3. 10. 2000; 18230 Proiz-
vodnja spodnjega perila, vpis 3. 10. 2000;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n., vpis 3. 10. 2000; 18300 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov, vpis 3. 10. 2000; 19100 Stroje-
nje in dodelava usnja, vpis 3. 10. 2000;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, se-
dlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis
3. 10. 2000; 19300 Proizvodnja obutve,
vpis 3. 10. 2000; 22150 Drugo založniš-
tvo, vpis 3. 10. 2000; 45210 Splošna grad-
bena dela, vpis 3. 10. 2000; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 3. 10.
2000; 45310 Električne inštalacije, vpis
3. 10. 2000; 45320 Izolacijska dela, vpis
3. 10. 2000; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 3. 10. 2000;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
3. 10. 2000; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 3. 10. 2000; 45430 Obla-
ganje tal in sten, vpis 3. 10. 2000; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 3. 10.
2000; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 3. 10. 2000; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 3. 10.
2000; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil, vpis 3. 10. 2000; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 3. 10.
2000; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 3. 10. 2000; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 3. 10. 2000; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 3. 10. 2000; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 3. 10. 2000; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 3. 10.
2000; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
3. 10. 2000; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 3. 10. 2000; 51370 Trgovina na de-

belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 3. 10. 2000; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 3. 10. 2000; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 3. 10. 2000; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 3. 10.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 3. 10. 2000; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 3. 10.
2000; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 3. 10. 2000; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 3. 10. 2000; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 3. 10. 2000;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 3. 10. 2000; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 3. 10. 2000; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 3. 10. 2000;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 3. 10.
2000; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 3. 10.
2000; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 3. 10. 2000; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami, vpis 3. 10. 2000; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 3. 10. 2000; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom, vpis 3. 10.
2000; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li, vpis 3. 10. 2000; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
3. 10. 2000; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 3. 10. 2000; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 3. 10.
2000; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 3. 10. 2000;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 3. 10. 2000; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
3. 10. 2000; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
3. 10. 2000; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 3. 10. 2000; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
3. 10. 2000; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 3. 10. 2000;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 3. 10.
2000; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 3. 10. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 3. 10. 2000; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 3. 10. 2000;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 3. 10. 2000; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis
3. 10. 2000; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 3. 10.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 3. 10.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 3. 10. 2000; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 3. 10. 2000;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 3. 10.
2000; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 3. 10. 2000;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
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cij, vpis 3. 10. 2000; 65210 Finančni za-
kup (leasing), vpis 3. 10. 2000; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, vpis 3. 10. 2000; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 3. 10. 2000; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 3. 10. 2000; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 3. 10. 2000;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah, vpis 3. 10. 2000; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
3. 10. 2000; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 3. 10. 2000; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 3. 10. 2000;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
3. 10. 2000; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 3. 10. 2000; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 3. 10.
2000; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 3. 10. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 3. 10. 2000; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 3. 10.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 3. 10.
2000; 74831 Prevajanje, vpis 3. 10. 2000;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 3. 10. 2000; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 3. 10. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 3. 10. 2000; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 3. 10.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 3. 10. 2000; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti, vpis 3. 10. 2000; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
3. 10. 2000; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 3. 10. 2000; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov, vpis 3. 10. 2000;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa,
vpis 3. 10. 2000; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 3. 10. 2000.

Rg-16081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13253 z dne 17. 10.
2000 pod št. vložka 1/33727/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1555596
Firma: PERIČ & FORJANIČ, Trgovina

in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PERIČ & FORJANIČ,

d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 80, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: PERIČ KOVAČ ALEKSAN-

DRA, Na Jami 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož. vstop 3. 10. 2000; PERIČ
VUČKO MARUŠA, Na Jami 7, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož. vstop 3. 10.
2000; FORJANIČ ALEŠ, Podlubnik 161,
4220 ŠKOFJA LOKA, odg.s svojim premož.
vstop 3. 10. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja PERIČ KOVAČ ALEKSANDRA, Na
Jami 7, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
3. 10. 2000.

Dejavnost: 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li, vpis 17. 10. 2000; 52120 Trgovina na dro-

bno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 17. 10. 2000; 52210 Trgovina na dro-
bno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 17. 10.
2000; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 17. 10. 2000; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 17. 10. 2000; 52240 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki, vpis 17. 10. 2000; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 17. 10. 2000; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
17. 10. 2000; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
17. 10. 2000; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 17. 10.
2000; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 17. 10. 2000; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 17. 10. 2000; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 17. 10. 2000; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 17. 10. 2000;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
17. 10. 2000; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 17. 10. 2000; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 17. 10. 2000; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 17. 10. 2000; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami, vpis 17. 10. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 17. 10.
2000; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 17. 10. 2000; 52482 Dejav-
nost cvetličarn, vpis 17. 10. 2000; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 17. 10. 2000; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 17. 10.
2000; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 17. 10. 2000;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 17. 10. 2000; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
17. 10. 2000; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
17. 10. 2000; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 17. 10. 2000; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 17. 10.
2000; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 17. 10. 2000; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 17. 10. 2000; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte, vpis 17. 10. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 17. 10. 2000; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 17. 10. 2000;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 17. 10.
2000; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 17. 10. 2000;
74810 Fotografska dejavnost, vpis 17. 10.
2000; 74831 Prevajanje, vpis 17. 10. 2000;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 17. 10. 2000; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 17. 10. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 17. 10. 2000; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 17. 10.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 17. 10. 2000.

Rg-16098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13292 z dne 19. 10.

2000 pod št. vložka 1/33740/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1555669
Firma: SLOVENSKA AKREDITACIJA
Skrajšana firma: SA
Pravno org. oblika: javni zavod
Sedež: Tivolska 50, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, ne od-
govarja vstop 20. 4. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KOPAČ SAMO, Mačkovo naselje
29, 4208 ŠENČUR, imenovanje: 20. 7.
2000, zastopa kot vršilec dolžnosti direk-
torja.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
19. 10. 2000; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 19. 10. 2000; 2215 Drugo za-
ložništvo, vpis 19. 10. 2000; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis
19. 10. 2000; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 19. 10. 2000; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 19. 10.
2000; 74831 Prevajanje, vpis 19. 10.
2000; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 19. 10. 2000; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
19. 10. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 19. 10. 2000; 7513 De-
javnost javnih ustanov za pospeševanje po-
slovnih dejavnosti, vpis 19. 10. 2000;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
19. 10. 2000.

Rg-16419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12464 z dne 6. 11.
2000 pod št. vložka 1/33785/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1554549
Firma: GROŠELJ I. IN A. k.d., Posveto-

valnica za žene
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Topniška 35 d, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: GROŠELJ IGOR, Glavni trg

21, 1240 KAMNIK, odg.s svojim premož.
vstop 21. 7. 2000; GROŠELJ-POZNIČ
ALENKA, Glavni trg 21, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 50.000 ne odgovarja vstop 21. 7.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GROŠELJ IGOR, Glavni trg 21, 1240
KAMNIK, imenovanje: 21. 7. 2000.

Dejavnost: 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
6. 11. 2000; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 6. 11. 2000; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
6. 11. 2000; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 6. 11. 2000; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov, vpis 6. 11. 2000;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
6. 11. 2000; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 6. 11. 2000; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 6. 11.
2000.

Rg-17033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13981 z dne 20. 11.
2000 pod št. vložka 1/33860/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1572164
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Firma: NEREIDA Podjetje za svetova-
nje in financiranje d.o.o.

Skrajšana firma: NEREIDA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kajakaška 53, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: JAKOPIN JAPEC, Kajaka-

ška 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2,100.000 ne odgovarja vstop 3. 10.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAKOPIN JAPEC, Kajakaška 53,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 3. 10.
2000.

Dejavnost: 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport, vpis 20. 11.
2000; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
20. 11. 2000; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 20. 11. 2000; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
20. 11. 2000; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 20. 11. 2000; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
20. 11. 2000; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 20. 11. 2000;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis
20. 11. 2000; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 20. 11. 2000; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 20. 11. 2000; 52471 Dejavnost knji-
garn, vpis 20. 11. 2000; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, vpis 20. 11.
2000; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
20. 11. 2000; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo, vpis 20. 11. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 11.
2000; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 20. 11. 2000; 5274 Dru-
ga popravila, d.n., vpis 20. 11. 2000; 6110
Pomorski promet, vpis 20. 11. 2000; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 20. 11. 2000; 6521 Finančni
zakup (leasing), vpis 20. 11. 2000; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 20. 11. 2000; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 20. 11. 2000; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
20. 11. 2000; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 20. 11. 2000; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 20. 11. 2000;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 20. 11. 2000;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
20. 11. 2000; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 20. 11. 2000; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 20. 11. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 20. 11. 2000; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 20. 11.
2000; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 20. 11. 2000; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov, vpis
20. 11. 2000; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo, vpis 20. 11. 2000;

80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
20. 11. 2000; 92621 Dejavnost marin, vpis
20. 11. 2000; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč, vpis 20. 11. 2000;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
20. 11. 2000.

NOVA GORICA

Rg-9651
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00556 z dne
12. 7. 2000 pod št. vložka 1/04022/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1526219
Firma: ANIMA 2000 arhitektura, inve-

sticije, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: ANIMA 2000 d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Borisa Kalina 7b, 5250

SOLKAN
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: GOLJAR ANDREJ, TRNOV-

SKI PRISTAN 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2,100.000 ne odgovarja vstop 7. 4.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOLJAR ANDREJ, TRNOVSKI PRI-
STAN 10, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
7. 4. 2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena de-
la, vpis 12. 7. 2000; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 12. 7. 2000;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 12. 7. 2000;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 12. 7. 2000; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 12. 7.
2000; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 12. 7. 2000; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 12. 7. 2000; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 12. 7. 2000; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
12. 7. 2000; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 12. 7. 2000; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
12. 7. 2000; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 12. 7. 2000; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 12. 7. 2000; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 12. 7. 2000;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 12. 7. 2000; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
12. 7. 2000; 7210 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 12. 7. 2000; 7230 Ob-
delava podatkov, vpis 12. 7. 2000; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 12. 7.
2000; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in te-
hnologije, vpis 12. 7. 2000; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja, vpis 12. 7. 2000;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 12. 7.
2000; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine, vpis
12. 7. 2000; 7412 Računovodske, knjigo-

vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 12. 7. 2000; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 12. 7.
2000; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 12. 7. 2000; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 12. 7. 2000;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 12. 7. 2000; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
12. 7. 2000; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 12. 7. 2000;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 12. 7. 2000; 7481 Fotografska dejav-
nost, vpis 12. 7. 2000; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti, vpis 12. 7.
2000; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 12. 7. 2000; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
12. 7. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 12. 7. 2000; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 12. 7. 2000;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 12. 7. 2000; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 12. 7.
2000; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 12. 7. 2000; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 12. 7.
2000; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij,
vpis 12. 7. 2000; 92511 Dejavnost knjiž-
nic, vpis 12. 7. 2000; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine, vpis 12. 7. 2000.

PTUJ

Rg-17065
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 1999/00644 z dne 14. 11.
2000 pod št. vložka 1/09530/01 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5811937001
Firma: TEHNA PLUS trgovsko in pro-

izvodno podjetje d.o.o. Ob železnici 6,
Njiverce, Kidričevo PODRUŽNICA PTUJ

Skrajšana firma: TEHNA PLUS d.o.o.
PODRUŽNICA PTUJ

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Rogozniška cesta 14, 2250

PTUJ
Ustanovitelji: TEHNA PLUS trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o., Ob železnici 6,
Njiverce, 2325 KIDRIČEVO, vpisan kot
ust.podr. vstop 30. 9. 1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKRILA FRANC, Ob železnici 6, Nji-
verce, 2325 KIDRIČEVO, imenovanje:
30. 9. 1999.

Dejavnost: 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 14. 11. 2000; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
14. 11. 2000; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n., vpis 14. 11.
2000; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 14. 11. 2000; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
14. 11. 2000; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 14. 11. 2000;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 14. 11. 2000;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 14. 11. 2000; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
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be, vpis 14. 11. 2000; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 14. 11.
2000; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 14. 11. 2000; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 14. 11. 2000;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
14. 11. 2000; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, vpis 14. 11. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n., vpis 14. 11.
2000; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 14. 11. 2000; 65210 Finan-
čni zakup (leasing), vpis 14. 11. 2000;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi, vpis 14. 11. 2000;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
14. 11. 2000; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 14. 11.
2000; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 14. 11. 2000; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 14. 11.
2000; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 14. 11. 2000; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
14. 11. 2000; 74820 Pakiranje, vpis
14. 11. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 14. 11. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 14. 11. 2000.

Razno: Dejavnost K 74.120 - računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje “ razen opravljanja
revizijske dejavnosti “.

Spremembe

CELJE

Rg-407655
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00714 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MOŠKOTEVC MARKETING,
d.o.o., Stopče, sedež: Stopče 31, 3231
Grobelno, pod vložno št. 1/06261/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
kapitala z novimi vložki, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 9. 7. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5855659
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Moškotevc Roman, Grobel-

no, Stopče 31, vstop 7. 7. 1993, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 5551 Dejavnost menz; 6022 De-
javnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje

z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševa-
nje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Dejavnost, izbrisana 14. 7. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-17061
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 1998/01042 z dne 13. 11.
2000 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GUSTAVA ŠILIHA VELENJE sedež: Vodni-
kova c. 3, 3320 VELENJE vpisanem pod
vložno št. 1/05068/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe imena, usta-
novitelja, spremembe in uskladitve dejavno-
sti s St.KD ter uskladitve z ZOFVI s temile
podatki:

Matična št.: 5088208
Firma: OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILIH

VELENJE
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE VE-

LENJE, Velenje, 3320 VELENJE vložek:
0 SIT, ostalo, izstop: 24. 6. 1997; MESTNA
OBČINA VELENJE - omejeno subsidiarno,
Titov trg 1, 3320 VELENJE vložek: 0 SIT,
ostalo, vstop: 24. 6. 1997.

Dejavnost: 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje, vpis 13. 11. 2000.

Razno: Uskladitev z zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 1042/98 z dne
13. 11. 2000.

KOPER

Rg-15299
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01266 z dne 3. 10.
2000 pri subjektu vpisa JAVOR-LESO-
GRAD, podjetje za predelavo lesa d.o.o.
Kozina sedež: Kozina 34, 6240 KOZINA
vpisanem pod vložno št. 1/01481/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5412382
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor KOMAC BRUNO, Gojače 3 c, 5262
ČRNIČE, razrešitev: 7. 3. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor MERKAČ SREČKO,
Bukovje 1a, 6230 POSTOJNA, imenovanje:
7. 3. 2000, zastopa brez omejitev.

Rg-15483
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02868 z dne 24. 10.
2000 pri subjektu vpisa JAVOR-LESO-
GRAD, podjetje za predelavo lesa d.o.o.
Kozina sedež: Kozina 34, 6240 KOZINA
vpisanem pod vložno št. 1/01481/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: predlog
za začetek postopka prisilne poravnave - vpis
po uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5412382
Razno: Vpiše se predlog za začetek po-

stopka prisilne poravnave, ki ga je pri tem

sodišču pod opr. št. St 60/2000-1 dne 1. 8.
2000 vložil subjekt sam.

Rg-16741
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02354 z dne 17. 11.
2000 pri subjektu vpisa OMERBAŠIČ k.d.,
knjigovezniške storitve sedež: Kolodvor-
ska 5/A, 6230 POSTOJNA vpisanem pod
vložno št. 1/05451/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1215175
Sedež: Kolodvorska 28, 6230 PO-

STOJNA
Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih agen-

cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.“, izbris 17. 11.
2000; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n., vpis 17. 11. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 17. 11. 2000; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 17. 11. 2000;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 17. 11. 2000; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 17. 11. 2000; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 17. 11. 2000; 74400
Oglaševanje, vpis 17. 11. 2000.

Rg-16750
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02529 z dne 16. 11.
2000 pri subjektu vpisa SUN - TOURS turi-
zem in storitve d.o.o. sedež: Obala 14 a,
6320 PORTOROŽ vpisanem pod vložno št.
1/04306/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5788366
Dejavnost: 5510 Dejavnost hotelov in po-

dobnih obratov, vpis 16. 11. 2000; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris
16. 11. 2000; 55112 Dejavnost penzionov,
izbris 16. 11. 2000; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas, izbris 16. 11. 2000; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 16. 11. 2000; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
16. 11. 2000; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 16. 11. 2000; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmo-
gljivosti, vpis 16. 11. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 16. 11. 2000; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 16. 11. 2000;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. “, izbris 16. 11. 2000; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 16. 11. 2000; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 16. 11.
2000; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 16. 11. 2000; 7440 Oglaševanje, vpis
16. 11. 2000.

KRANJ

Rg-14750
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02905 z dne 11. 9.
2000 pri subjektu vpisa EKONOMSKA ŠO-
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LA KRANJ sedež: KOMENSKEGA 4,
4000 KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/00062/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POPRAVNIK SKLEP NA SRG
2792/2000 PRAVILEN VPIS TIPA ZASTO-
PNIKOV s temile podatki:

Matična št.: 5084814
Osebe, pooblaščene za zastopanje: rav-

natelj SIMČIČ MARIJA, RUČIGAJEVA CE-
STA 48, 4000 KRANJ, imenovanje: 15. 6.
2000, Ravnateljica strokovne gimnazije za-
stopa v okviru Akta o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonom-
ska šola Kranj.; ostalo SIMČIČ MARIJA, RU-
ČIGAJEVA 48, 4000 KRANJ, imenovanje:
15. 6. 2000, v.d. direktor zavoda.

Rg-15428
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02707 z dne 6. 10.
2000 pri subjektu vpisa REŠET, proizvod-
nja & trgovina & pridelava & usluge, d.o.o.,
Kranj sedež: HUJE 9, 4000 KRANJ vpisa-
nem pod vložno št. 1/03041/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: POVEČANJE
OSNOVNEGA KAPITALA IN POSLOVNIH
DELEŽEV, SPREMEMBA DRUŽBENIKA,
DRUŽBENE POGODBE, RAZŠIRITEV DE-
JAVNOSTI IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5579660
Osnovni kapital: 51,505.000 SIT
Ustanovitelji: KRČ ŠTEFAN, HUJE 9,

4000 KRANJ vložek: 25,752.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; KRČ MA-
TJAŽ, HUJE 9, 4000 KRANJ vložek:
188.125 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 6.
2000; KRČ MOJCA, HUJE 9, 4000 KRANJ
vložek: 6,438.125 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 11. 1994; KRČ ŠTEFAN, HUJE
9, 4000 KRANJ vložek: 6,438.125 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1994; KRČ JU-
RIJ, HUJE 9, 4000 KRANJ vložek:
6,438.125 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; REŠET, D.O.O., HUJE 9, 4000
KRANJ vložek: 6,438.125 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 8. 6. 2000.

Dejavnost: 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali, izbris 6. 10.
2000; 1571 Proizvodnja krmil, vpis 6. 10.
2000; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali, izbris 6. 10. 2000; 1572 Proizvodnja
hrane za hišne živali, vpis 6. 10. 2000;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic, vpis 6. 10. 2000; 15811 Dejav-
nost pekarn, izbris 6. 10. 2000; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, izbris 6. 10.
2000; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 6. 10.
2000; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 6. 10.
2000; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 6. 10. 2000;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 6. 10. 2000; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
6. 10. 2000; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 6. 10. 2000; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 6. 10. 2000; 5551 Sto-
ritve menz, izbris 6. 10. 2000; 5551 Dejav-
nost menz, vpis 6. 10. 2000; 6022 Storitve
taksistov, izbris 6. 10. 2000; 6022 Dejav-
nost taksistov, vpis 6. 10. 2000; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.“, izbris 6. 10. 2000; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 6. 10. 2000; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
6. 10. 2000; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 6. 10. 2000; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
6. 10. 2000; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 6. 10. 2000; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
6. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 26. 9. 2000.

Rg-15497
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03102 z dne 4. 10.
2000 pri subjektu vpisa ADAK, Kalan Rudi
in Gregor, podjetje za transport, trgovi-
no in storitve, d.n.o. Jesenice sedež:
RAZGLEDNA POT 3/a, 4270 JESENICE
vpisanem pod vložno št. 1/05390/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: RAZŠIRI-
TEV DEJAVNOSTI IN USKLADITEV DEJAV-
NOSTI S STANDARDNO KLASIFIKACIJO
DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5864577
Dejavnost: 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok, vpis 4. 10. 2000;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 4. 10.
2000; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom, vpis 4. 10. 2000; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 4. 10.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 4. 10. 2000; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
4. 10. 2000; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
4. 10. 2000; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 4. 10. 2000; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 4. 10.
2000; 5530 Gostinske storitve prehrane,
izbris 4. 10. 2000; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov, vpis 4. 10.
2000; 6022 Storitve taksistov, izbris 4. 10.
2000; 6022 Dejavnost taksistov, vpis 4. 10.
2000; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 4. 10. 2000;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 4. 10. 2000; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 4. 10.
2000; 7440 Oglaševanje, vpis 4. 10.
2000.

Rg-15515
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03201 z dne 16. 10.
2000 pri subjektu vpisa MARS COMMER-
CE, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, Kranj, d.o.o. sedež: TRG RIVO-
LI 9, 4000 KRANJ vpisanem pod vložno
št. 1/04286/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA, VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPR.
FIRME, SKR. FIRME, NASLOVA DRUŽBE,
NASLOVA DRUŽBENIKA, ZASTOPN., US-
KLAD. DEJAVN. S KLASIFIK. s temile po-
datki:

Matična št.: 5708907
Firma: MARS COMMERCE Proizvod-

nja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MARS COMMERCE

d.o.o.
Sedež: ULICA MIRKA VADNOVA 19,

4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: ŠIMUNIČ VLADIMIR, SE-

NIČNO 102, 4294 KRIŽE vložek:
3,000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠIMUNIČ VLADIMIR, SENIČNO 102,
4294 KRIŽE, imenovanje: 29. 11. 1992,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 2215 Drugo založništvo, vpis
16. 10. 2000; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 16. 10. 2000; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev, vpis 16. 10. 2000; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike, vpis 16. 10. 2000; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij, vpis 16. 10. 2000; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk, vpis 16. 10. 2000; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila,
vpis 16. 10. 2000; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n., vpis 16. 10.
2000; 32200 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav, vpis 16. 10. 2000; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in s, vpis 16. 10. 2000; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen op, vpis 16. 10. 2000;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje, vpis 16. 10. 2000;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme, vpis 16. 10. 2000;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil, vpis 16. 10. 2000; 4521 Splošna
gradbena dela, vpis 16. 10. 2000; 4531
Električne inštalacije, vpis 16. 10. 2000;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 16. 10. 2000; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 16. 10. 2000;
4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis
16. 10. 2000; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
16. 10. 2000; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 16. 10.
2000; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, vpis 16. 10. 2000; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 16. 10. 2000; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 16. 10. 2000; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 16. 10. 2000; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 16. 10. 2000; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, vpis 16. 10. 2000;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 16. 10. 2000; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 16. 10. 2000; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 16. 10.
2000; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
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16. 10. 2000; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
16. 10. 2000; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 16. 10. 2000; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 16. 10.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 16. 10. 2000; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 16. 10. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 16. 10. 2000; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki, vpis
16. 10. 2000; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo, vpis 16. 10.
2000; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
16. 10. 2000; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 16. 10. 2000; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 16. 10.
2000; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 16. 10. 2000; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 16. 10. 2000; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, vpis 16. 10.
2000; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis
16. 10. 2000; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 16. 10. 2000; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov, vpis 16. 10. 2000;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 16. 10. 2000; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 16. 10. 2000; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov,
vpis 16. 10. 2000; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov, vpis 16. 10.
2000; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 16. 10.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 16. 10.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 16. 10. 2000; 55510
Dejavnost menz, vpis 16. 10. 2000; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
16. 10. 2000; 6023 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 16. 10. 2000; 6024 Ce-
stni tovorni promet, vpis 16. 10. 2000;
6311 Prekladanje, vpis 16. 10. 2000;
6312 Skladiščenje, vpis 16. 10. 2000;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 16. 10. 2000; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 16. 10. 2000; 6420 Teleko-
munikacije, vpis 16. 10. 2000; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 16. 10. 2000;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 16. 10. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 16. 10. 2000; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 16. 10.
2000; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
16. 10. 2000; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
16. 10. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 16. 10. 2000; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 16. 10.
2000; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 16. 10. 2000;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 16. 10. 2000; 71401 Iz-
posojanje športne opreme, vpis 16. 10.
2000; 71402 Dejavnost videotek, vpis
16. 10. 2000; 71403 Izposojanje drugih

izdelkov široke porabe, vpis 16. 10. 2000;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 16. 10. 2000; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis
16. 10. 2000; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 16. 10. 2000; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 16. 10.
2000; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 16. 10. 2000; 7260 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 16. 10. 2000;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 16. 10.
2000; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 16. 10. 2000; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 16. 10. 2000; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
16. 10. 2000; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje, vpis 16. 10.
2000; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 16. 10. 2000; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
16. 10. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
16. 10. 2000; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje, vpis 16. 10. 2000; 7481
Fotografska dejavnost, vpis 16. 10. 2000;
7482 Pakiranje, vpis 16. 10. 2000; 74831
Prevajanje, vpis 16. 10. 2000; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
16. 10. 2000; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila, vpis 16. 10. 2000; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
16. 10. 2000; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo, vpis 16. 10. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 16. 10. 2000; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n., vpis 16. 10. 2000; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov, vpis 16. 10.
2000; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov, vpis 16. 10. 2000; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n., vpis 16. 10. 2000;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
16. 10. 2000; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 16. 10. 2000; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
16. 10. 2000.

Rg-16721
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01576 z dne 14. 11.
2000 pri subjektu vpisa SALDO PLUS, po-
djetje za knjigovodske, računovodske,
administrativne in svetovalne storitve
Kranj, d.o.o. sedež: PLANINA 3, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/01906/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA SEDEŽA, OSNOV-
NEGA KAPITALA, VLOŽKA IN NASLOVA
DRUŽBENIKA, DEJAVNOSTI IN USKLADI-
TEV S SKD ZASTOPNIKOV IN TIPA TER
NASLOVOV ZASTOPNIKOV s temile po-
datki:

Matična št.: 5454760
Sedež: VODOPIVČEVA 9, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 6,171.000 SIT
Ustanovitelji: ERZNOŽNIK MARTA, VO-

DOPIVČEVA 9, 4000 KRANJ vložek:
6,171.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ERZNOŽNIK ZDRAVKO, PLANINA
18, 4000 KRANJ, razrešitev: 9. 5. 2000,
zastopa brez omejitev.; družbenik ERZNOŽ-

NIK MARTA, PLANINA 18, 4000 KRANJ,
razrešitev: 9. 5. 2000, zastopa brez omeji-
tev.; ostalo ERZNOŽNIK-PODREKA VA-
LENTINA, POSAVEC 125, 4244 POD-
NART, imenovanje: 9. 5. 1994, NAME-
STNIK DIREKTORJA, zastopa brez omeji-
tev.; direktor ERZNOŽNIK MARTA,
VODOPIVČEVA 9, 4000 KRANJ, imenova-
nje: 9. 5. 2000.

Dejavnost: 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 14. 11. 2000; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 14. 11.
2000.

Rg-16788
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03275 z dne 14. 11.
2000 pri subjektu vpisa VENCELJ, trgovi-
na, turizem in storitve Preddvor, d.o.o.
sedež: PREDDVOR 62, 4205 PREDDVOR
vpisanem pod vložno št. 1/00749/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA SEDEŽA, SPREMEMBA DRUŽBE-
NIKOV ZARADI ODSVOJITVE POSLOVNE-
GA DELEŽA, ZASTOPNIKA, DEJAVNOSTI
IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S SKD s te-
mile podatki:

Matična št.: 5340438
Firma: VENCELJ, trgovina, turizem in

storitve Preddvor d.o.o.
Skrajšana firma: VENCELJ PREDDVOR

d.o.o.
Sedež: BELSKA CESTA 15, 4205

PREDDVOR
Ustanovitelji: ZADNIKAR MIROSLAV,

PREDDVOR 62, 4205 PREDDVOR vložek:
1,252.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 5.
1999; ZADNIKAR PAVLA, PREDDVOR 68
a, 4205 PREDDVOR vložek: 2,504.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZADNIKAR MIROSLAV, PREDDVOR
62, 4205 PREDDVOR, razrešitev: 18. 5.
1999, zastopa brez omejitev.; direktor ZA-
DNIKAR PAVLA, BELSKA CESTA 15, 4205
PREDDVOR, imenovanje: 18. 5. 1999.

Dejavnost: 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 14. 11. 2000; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 14. 11. 2000; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 14. 11. 2000;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 14. 11.
2000; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 14. 11. 2000;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 14. 11. 2000; 7230 Obde-
lava podatkov, vpis 14. 11. 2000; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 14. 11.
2000; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 14. 11. 2000; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 14. 11.
2000; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 14. 11. 2000; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n., vpis 14. 11. 2000.

LJUBLJANA

Rg-505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/10066 z dne 15. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa L - MARKT, podjetje za proizvod-
njo, posredništvo, trgovino in zunanjetr-
govinske posle, d.o.o., Škofljica, sedež:
Ulica bratov Zakrajšek 6, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/22126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, deležev, družbene pogodbe, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5793661
Firma: L-MARKT, podjetje za proizvod-

njo, posredništvo, trgovino in zunanjetr-
govinske posle, d.o.o., Šentvid pri Stični

Skrajšana firma: L-MARKT, d.o.o., Šent-
vid pri Stični

Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šent-
vid pri Stični št. 161

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lampret Aleš, Šentvid pri

Stični, Šentvid pri Stični 161, vstop 19. 3.
1993, vložek 1,050.000 SIT in Lampret La-
vrencij, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični
161, vstop 19. 5. 1994, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na 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 dro-
bno 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; 5240 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
22. 4. 1999.

Rg-13654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/09891 z dne 24. 5.
2000 pri subjektu vpisa SREDNJA STROJ-
NA ŠOLA, p.o. TRBOVLJE sedež: Novi
dom 60, 1420 TRBOVLJE vpisanem pod
vložno št. 1/01809/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba imena za-
voda, naslova sedeža, vpis ustanovitelja,
sprememba tipa in datuma pooblastila za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5243297
Firma: SREDNJA TEHNIŠKA IN PO-

KLICNA ŠOLA TRBOVLJE
Skrajšana firma: STPŠ TRBOVLJE
Sedež: Šuštarjeva 7a, 1420 TR-

BOVLJE
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 0 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
30. 1. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik LAVRIČ MILAN, Ulica Sallaumines
4 B, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 15. 7.
1999, zastopa kot v.d. ravnatelja neomeje-
no v mejah pooblastil delovne organizacije v
pravnem prometu z drugimi.; zastopnik LA-
VRIČ MILAN, Ulica Sallaumines 4 B, 1420
TRBOVLJE, imenovanje: 15. 7. 1999,
zastopa kot v.d. direktorja brez omejitev.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 24. 5.
2000; 28630 Proizvodnja ključavnic, oko-
vja, vpis 24. 5. 2000; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 24. 5.
2000; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., vpis 24. 5. 2000;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk, vpis 24. 5. 2000;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila, vpis 24. 5. 2000;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 24. 5. 2000; 32100 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, vpis 24. 5.
2000; 80210 Srednješolsko splošno izo-
braževanje, vpis 24. 5. 2000; 80220 Sred-
nješolsko poklicno in strokovno izobraževa-
nje Srednješolsko tehniško in poklicno izo-
braževanje, vpis 24. 5. 2000; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 24. 5. 2000.

Rg-14365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/07205 z dne 20. 9.
2000 pri subjektu vpisa AJDOVC, podjetje
za trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.,
Ljubljana, Orlova 12 sedež: Orlova 12,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/09060/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5540780
Firma: AJDOVC, gradbeništvo, tržne

komunikacije, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: AJDOVC d.o.o.
Sedež: Orlova 12 b, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: AJDOVEC SILVANA, Orlo-

va 12 b, 1000 LJUBLJANA vložek:
1,050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1990; AJDOVEC MARJAN, Orlova 12 b,
1000 LJUBLJANA vložek: 1,050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1990.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
20. 9. 2000; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 20. 9. 2000; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 20. 9.
2000; 2215 Drugo založništvo, vpis 20. 9.
2000; 2221 Tiskanje časopisov, vpis 20. 9.
2000; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis 20. 9.
2000; 2223 Knjigoveštvo in dodelava, vpis
20. 9. 2000; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov, vpis 20. 9. 2000; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
20. 9. 2000; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 20. 9. 2000; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 20. 9.
2000; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
20. 9. 2000; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 20. 9. 2000; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 20. 9. 2000; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 20. 9. 2000; 4531 Električne inštala-
cije, vpis 20. 9. 2000; 4532 Izolacijska de-
la, vpis 20. 9. 2000; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 20. 9.
2000; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 20. 9. 2000; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 20. 9. 2000; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
20. 9. 2000; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 20. 9. 2000; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 20. 9. 2000; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 20. 9.
2000; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 20. 9. 2000; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili, vpis
20. 9. 2000; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 20. 9. 2000; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 20. 9. 2000; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 20. 9. 2000;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
20. 9. 2000; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 20. 9. 2000; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
20. 9. 2000; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo “, vpis 20. 9.
2000; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 20. 9. 2000; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 20. 9. 2000; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 20. 9. 2000; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 20. 9. 2000; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 20. 9. 2000; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, vpis 20. 9. 2000;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 20. 9. 2000; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 20. 9. 2000;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 20. 9. 2000; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 20. 9.
2000; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 20. 9. 2000; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi, vpis 20. 9.
2000; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 20. 9. 2000; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 20. 9.
2000; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 20. 9. 2000; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 20. 9. 2000; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 20. 9. 2000; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 20. 9. 2000; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
20. 9. 2000; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 20. 9. 2000; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
20. 9. 2000; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 20. 9. 2000; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 20. 9. 2000; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 20. 9. 2000;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 20. 9. 2000; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 20. 9. 2000; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 20. 9. 2000; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 20. 9. 2000; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 20. 9.
2000; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 20. 9. 2000; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 20. 9.
2000; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 20. 9. 2000; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
20. 9. 2000; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 20. 9. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 20. 9. 2000; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 20. 9. 2000; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
20. 9. 2000; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 20. 9. 2000; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 20. 9. 2000; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 20. 9. 2000;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 20. 9. 2000;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 20. 9. 2000; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 20. 9. 2000; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 9.
2000; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,

pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 20. 9. 2000; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, vpis 20. 9. 2000; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 20. 9.
2000; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
20. 9. 2000; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
20. 9. 2000; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 20. 9. 2000; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 20. 9. 2000;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 20. 9. 2000; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 20. 9.
2000; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 20. 9. 2000; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom, vpis 20. 9. 2000; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
vpis 20. 9. 2000; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo, vpis 20. 9. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 20. 9.
2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 20. 9.
2000; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 20. 9. 2000; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
20. 9. 2000; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
20. 9. 2000; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 20. 9. 2000; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 20. 9.
2000; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 20. 9. 2000; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 20. 9. 2000; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 20. 9. 2000; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov, vpis 20. 9. 2000;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 20. 9. 2000; 5522
Dejavnost kampov, vpis 20. 9. 2000;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi, vpis 20. 9. 2000;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 20. 9. 2000; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 20. 9.
2000; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 20. 9. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 20. 9. 2000; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 20. 9. 2000;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 20. 9. 2000; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis
20. 9. 2000; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 20. 9.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 20. 9.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 20. 9. 2000; 5551 De-
javnost menz, vpis 20. 9. 2000; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis
20. 9. 2000; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 20. 9. 2000; 6024 Cestni to-
vorni promet, vpis 20. 9. 2000; 6311 Pre-
kladanje, vpis 20. 9. 2000; 6312 Skladi-
ščenje, vpis 20. 9. 2000; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 20. 9. 2000; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 20. 9.

2000; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 20. 9. 2000; 6521 Finančni
zakup (leasing), vpis 20. 9. 2000; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 20. 9. 2000; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
20. 9. 2000; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 20. 9. 2000; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami, vpis 20. 9. 2000;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 20. 9. 2000;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 20. 9. 2000; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 20. 9. 2000;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 20. 9. 2000;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 20. 9. 2000; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
20. 9. 2000; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 20. 9. 2000;
7440 Oglaševanje, vpis 20. 9. 2000;
7470 Čiščenje stavb, vpis 20. 9. 2000;
7482 Pakiranje, vpis 20. 9. 2000; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
vpis 20. 9. 2000; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 20. 9. 2000.

Razno: Sprememba družbene pogodbe
dne 12. 4. 2000.

Rg-15563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/07264 z dne 19. 10.
2000 pri subjektu vpisa MECOM ELEMEN-
TI, Podjetje za storitve, trgovino in proiz-
vodnjo, d.o.o., Ljubljana sedež: Stegne
23, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/24767/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, sprememba
firme ustanovitelja in sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5816513
Firma: ELVELUX ISKRA Podjetje za

proizvodnjo in prodajo žarnic d.o.o.
Skrajšana firma: ELVELUX ISKRA d.o.o.
Osnovni kapital: 2,205.000 SIT
Ustanovitelji: ELVELUX ISKRA d.o.o.,

Stegne 23, 1000 LJUBLJANA vložek:
484.440 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1999; ISKRA ZAŠČITE d.o.o., Ljubljana,
Stegne 35, Stegne 35, 1000 LJUBLJANA
vložek: 105.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 8. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 9. 8. 2000.

Rg-15595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10125 z dne 18. 10.
2000 pri subjektu vpisa IMKO proizvod-
nja, inženiring, trgovina, d.d. sedež: Šlan-
drova ulica 4, 1231 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/00243/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066948
Člani nadzornega sveta: ŠKOFIČ DAM-

JAN, izstop 19. 4. 2000; REJEC LUCIJAN,
izstop 19. 4. 2000; GAJŠEK BRANKO, iz-
stop 19. 4. 2000; ŽUŽEK RAJKO, vstop
18. 5. 2000; LORENČIČ MATJAŽ, vstop
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18. 5. 2000; GAJŠEK BRANKO, vstop
18. 5. 2000.

Rg-15617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10411 z dne 25. 10.
2000 pri subjektu vpisa VINCEK & CO. tr-
ženje, k.d., Ljubljana sedež: Vodnikova
65 a, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/26128/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: preoblikovanje iz k.d. v
d.o.o., sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deležev, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5848709
Firma: TAD, računalništvo in informa-

tika d.o.o.
Skrajšana firma: TAD, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Franca Mlakarja 16, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: VINCEK SAMO, Vodnikova

65 a, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.000 SIT,
odg.s svojim premož., izstop: 7. 6. 2000;
DAMIJ KATJA, Šišenska 27, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 14.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1994; DAMIJ ANA, Šišenska
27, 1000 LJUBLJANA vložek: 14.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1994; DAMIJ
NADJA, Šišenska cesta 27, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 14.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 6. 2000; DAMIJ TALIB, Šišenska
cesta 27, 1000 LJUBLJANA vložek:
2,058.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik VINCEK SAMO, Vodnikova 65 a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 6. 2000,
zastopa brez omejitev, kot v.d. direktor.;
prokurist DAMIJ TALIB, Šišenska cesta 27,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 7. 6. 2000;
direktor DAMIJ KATJA, Šišenska cesta 27,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 7. 6. 2000.

Dejavnost: 221 Založništvo, izbris
25. 10. 2000; 2211 Izdajanje knjig, vpis
25. 10. 2000; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 25. 10. 2000; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve, izbris 25. 10.
2000; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa, izbris 25. 10. 2000; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis
25. 10. 2000; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov, izbris
25. 10. 2000; 454 Zaključna gradbena de-
la, izbris 25. 10. 2000; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili, izbris 25. 10. 2000; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, izbris 25. 10. 2000; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo“, izbris 25. 10. 2000; 511 Posredniš-
tvo, izbris 25. 10. 2000; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 25. 10. 2000; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
25. 10. 2000; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, iz-
bris 25. 10. 2000; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, izbris
25. 10. 2000; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe, izbris 25. 10. 2000;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki, izbris 25. 10.

2000; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom, izbris 25. 10. 2000;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, vpis 25. 10.
2000; 517 Druga trgovina na debelo, izbris
25. 10. 2000; 5170 Druga trgovina na de-
belo, vpis 25. 10. 2000; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, iz-
bris 25. 10. 2000; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 25. 10. 2000; 522 Trgovina na dro-
bno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah, izbris 25. 10.
2000; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in to-
aletnimi izdelki, izbris 25. 10. 2000; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 25. 10. 2000; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, izbris
25. 10. 2000; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, izbris 25. 10. 2000; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 25. 10.
2000; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 25. 10. 2000; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe, izbris 25. 10.
2000; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas, izbris 25. 10. 2000; 553 Gostinske
storitve prehrane, izbris 25. 10. 2000; 554
Točenje pijač in napitkov, izbris 25. 10.
2000; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering), izbris 25. 10.
2000; 602 Drug kopenski promet, izbris
25. 10. 2000; 631 Prekladanje, skladišče-
nje, izbris 25. 10. 2000; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.“, izbris
25. 10. 2000; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
25. 10. 2000; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, izbris 25. 10. 2000; 641
Poštne in kurirske storitve, izbris 25. 10.
2000; 642 Telekomunikacije, izbris 25. 10.
2000; 6522 Drugo kreditno posredništvo,
vpis 25. 10. 2000; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n., vpis 25. 10. 2000;
67110 Dejavnost finančnih trgov, vpis
25. 10. 2000; 6712 Posredništvo z vre-
dnostnimi papirji, vpis 25. 10. 2000; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 25. 10. 2000; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih, vpis 25. 10. 2000; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, iz-
bris 25. 10. 2000; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, izbris 25. 10. 2000;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi, izbris 25. 10. 2000; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 25. 10. 2000;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 25. 10. 2000; 711
Dajanje avtomobilov v najem, izbris 25. 10.
2000; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, izbris 25. 10. 2000; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 25. 10.
2000; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 25. 10. 2000;
723 Obdelava podatkov, izbris 25. 10.
2000; 7230 Obdelava podatkov, vpis
25. 10. 2000; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, izbris 25. 10. 2000;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, vpis 25. 10. 2000; 7250 Vzdrže-

vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 25. 10.
2000; 726 Druge računalniške dejavnosti,
izbris 25. 10. 2000; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti, vpis 25. 10. 2000; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 25. 10. 2000;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, vpis 25. 10.
2000; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javneg, izbris
25. 10. 2000; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 25. 10. 2000; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis
25. 10. 2000; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 25. 10. 2000; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, izbris
25. 10. 2000; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, izbris 25. 10. 2000; 744
Ekonomsko propagiranje, izbris 25. 10.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 25. 10.
2000; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile, vpis
25. 10. 2000; 746 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje, izbris 25. 10. 2000; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris
25. 10. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
25. 10. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 25. 10. 2000; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje,
izbris 25. 10. 2000; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 25. 10. 2000; 921 Film-
ska in videodejavnost, izbris 25. 10. 2000;
922 Radijska in televizijska dejavnost, izbris
25. 10. 2000; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti, izbris 25. 10. 2000; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij, izbris 25. 10. 2000;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti, izbris 25. 10.
2000; 926 Športna dejavnost, izbris
25. 10. 2000; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev, izbris 25. 10. 2000; 930 Druge
storitvene dejavnosti, izbris 25. 10. 2000;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
25. 10. 2000.

Razno: Preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.

Rg-15827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12396 z dne 16. 10.
2000 pri subjektu vpisa MONETA INVEST
Podjetje za posredovanje kapitala in fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva 7 sedež: Trubarjeva 7, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/14724/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, uskladitev dejavnosti, osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5551889
Firma: MONETA INVEST, podjetje za

posredovanje kapitala in finančne stori-
tve d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MONETA INVEST
d.o.o. Ljubljana

Osnovni kapital: 2,626.000 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR ZMAGO, Cesta na

rožnik 18, 1000 LJUBLJANA vložek:
2,626.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1993.

Dejavnost: 15520 Proizvodnja sladole-
da, vpis 16. 10. 2000; 15840 Proizvodnja
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kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,
vpis 16. 10. 2000; 22250 Druge s tiskar-
stvom povezane storitve, vpis 16. 10. 2000;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač, vpis 16. 10. 2000; 36610 Proizvod-
nja bižuterije, vpis 16. 10. 2000; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
16. 10. 2000; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje, vpis 16. 10. 2000; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 16. 10. 2000;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 16. 10. 2000; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov, vpis 16. 10. 2000; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda, vpis 16. 10. 2000;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 16. 10. 2000; 45310
Električne inštalacije, vpis 16. 10. 2000;
45320 Izolacijska dela, vpis 16. 10. 2000;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 16. 10. 2000; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 16. 10. 2000;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
16. 10. 2000; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, vpis 16. 10. 2000;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 16. 10.
2000; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 16. 10. 2000; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 16. 10. 2000;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, vpis 16. 10. 2000; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 16. 10.
2000; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili, vpis 16. 10. 2000; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 16. 10.
2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 16. 10. 2000; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 16. 10. 2000; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 16. 10. 2000; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 16. 10. 2000; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
16. 10. 2000; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 16. 10. 2000; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
16. 10. 2000; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 16. 10. 2000; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
16. 10. 2000; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 16. 10. 2000; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 16. 10. 2000; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 16. 10.
2000; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, vpis 16. 10. 2000; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 16. 10. 2000; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi, vpis 16. 10. 2000;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 16. 10. 2000; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 16. 10.
2000; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 16. 10. 2000; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 16. 10. 2000; 51330 Trgovina

na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 16. 10.
2000; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
16. 10. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 16. 10. 2000;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 16. 10.
2000; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami, vpis 16. 10.
2000; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis
16. 10. 2000; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 16. 10. 2000; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom, vpis 16. 10.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 16. 10. 2000; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 16. 10.
2000; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
16. 10. 2000; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 16. 10. 2000;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 16. 10. 2000; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi, vpis 16. 10. 2000; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 16. 10. 2000; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 16. 10. 2000; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 16. 10. 2000; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
16. 10. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 16. 10. 2000;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 16. 10. 2000; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
16. 10. 2000; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 16. 10. 2000;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, vpis 16. 10. 2000; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 16. 10. 2000;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, vpis 16. 10. 2000; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 16. 10. 2000; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 16. 10. 2000; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, vpis 16. 10. 2000; 52220 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 16. 10. 2000; 52230 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci, vpis 16. 10.
2000; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 16. 10. 2000; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 16. 10. 2000; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
16. 10. 2000; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 16. 10. 2000; 52320 Trgovina na dro-
bno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
vpis 16. 10. 2000; 52330 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
16. 10. 2000; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom, vpis 16. 10. 2000; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili, vpis 16. 10.
2000; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-

jo in usnjenimi izdelki, vpis 16. 10. 2000;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 16. 10. 2000; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 16. 10. 2000; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
16. 10. 2000; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 16. 10. 2000; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis
16. 10. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 16. 10. 2000; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami, vpis 16. 10. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 16. 10.
2000; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 16. 10. 2000; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 16. 10. 2000;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 16. 10. 2000;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
16. 10. 2000; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 16. 10.
2000; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki, vpis 16. 10. 2000; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, vpis 16. 10. 2000; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 16. 10. 2000; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
16. 10. 2000; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 16. 10. 2000; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
16. 10. 2000; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 16. 10. 2000;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 16. 10. 2000; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
16. 10. 2000; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 16. 10. 2000; 52740 Druga popravi-
la, d.n., vpis 16. 10. 2000; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 16. 10.
2000; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis
16. 10. 2000; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 16. 10. 2000; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov, vpis
16. 10. 2000; 65210 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 16. 10. 2000; 67110 Dejavnost
finančnih trgov, vpis 16. 10. 2000; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 16. 10. 2000; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 16. 10. 2000; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
16. 10. 2000; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 16. 10. 2000;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 16. 10.
2000; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi, vpis 16. 10.
2000; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 16. 10. 2000; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 16. 10. 2000;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
16. 10. 2000; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 16. 10. 2000; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
16. 10. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
16. 10. 2000; 74700 Čiščenje stavb, vpis
16. 10. 2000; 74810 Fotografska dejav-
nost, vpis 16. 10. 2000; 74820 Pakiranje,
vpis 16. 10. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
16. 10. 2000; 74832 Fotokopiranje in dru-
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go razmnoževanje, vpis 16. 10. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
16. 10. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 16. 10. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 16. 10. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 16. 10. 2000;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov, vpis 16. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 8. 2000.

Rg-15881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12668 z dne 12. 10.
2000 pri subjektu vpisa AKORD d.o.o., in-
ženiring, posredništvo, design in izobra-
ževanje, Partizanska 14, 1110 Ljublja-
na sedež: Partizanska 14, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/04743/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5322596
Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in

zemeljska dela, vpis 12. 10. 2000; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
12. 10. 2000; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 12. 10.
2000; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, vpis 12. 10.
2000; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 12. 10. 2000;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 12. 10.
2000; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
12. 10. 2000; 73201 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju družboslo-
vja, vpis 12. 10. 2000; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike, vpis 12. 10. 2000; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 12. 10. 2000; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 12. 10.
2000; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
12. 10. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
12. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5. 9. 2000.

Rg-15930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12827 z dne 5. 10.
2000 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MARTINA KRPANA sedež: Gašperšičeva
ulica 10, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/01793/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5236681
Osebe, pooblaščene za zastopanje: rav-

natelj PEČNIK MARIJA, Bratovševa ploščad
21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 8.
2000, zastopa neomejeno.; ravnatelj LAH
ZORA, Zaloška cesta 83, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 1. 9. 2000.

Rg-15931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12829 z dne 23. 10.
2000 pri subjektu vpisa PERNE - JULIANA

družba za proizvodnjo pijač, d.d. sedež:
Gosposvetska ulica 10, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/32634/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5294100
Člani nadzornega sveta: SEVER JELKA,

izstop 13. 9. 2000; BIZOVIČAR JADRAN,
izstop 13. 9. 2000; BURKELJCA PETER,
izstop 13. 9. 2000; BURJA DARKO, vstop
13. 9. 2000; ŽUMER RAJKO, vstop 13. 9.
2000; GRILC MARJAN, vstop 13. 9. 2000.

Rg-15983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12974 z dne 27. 10.
2000 pri subjektu vpisa SOTOČJE d.o.o.
podjetje za storitve, gostinstvo in turi-
zem, trgovino, uvoz in izvoz sedež: Ce-
sta komandanta Staneta 14, 1215 MED-
VODE vpisanem pod vložno št.
1/11467/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, naslov
ustanovitelja, naslov zastopnika, dejavnosti
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5463190
Firma: SOTOČJE podjetje za računo-

vodske in druge poslovne storitve, d.o.o.
Sedež: Medvoška 4, 1215 MEDVODE
Ustanovitelji: MASNIKOSA CIRILA, Golo

Brdo 88, 1000 LJUBLJANA vložek:
518.961 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1990; GLAŽAR TOMAŽ, Zaplana 192 C,
1360 VRHNIKA vložek: 901.983 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLAŽAR TOMAŽ, Zaplana 192 C,
1360 VRHNIKA, imenovanje: 22. 2. 1994,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 27. 10. 2000; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 27. 10. 2000; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, izbris 27. 10. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, vpis 27. 10.
2000; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 27. 10. 2000;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 27. 10. 2000; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev, izbris 27. 10. 2000; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 27. 10.
2000; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 27. 10. 2000; 7440 Oglaševanje, vpis
27. 10. 2000; 9000 Storitve javne higiene,
izbris 27. 10. 2000; 9000 Odstranjevanje
odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne
higiene, vpis 27. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11. 9. 2000.

Rg-16079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13247 z dne 4. 10.
2000 pri subjektu vpisa VATOVEC selitve,
prevozi, logistika, d.o.o. sedež: Saškova
2, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/07480/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5607035
Firma: VATOVEC d.o.o. selitve
Skrajšana firma: VATOVEC d.o.o.

Rg-16104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13321 z dne 10. 10.
2000 pri subjektu vpisa ZAVOD REPUBLI-
KE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO sedež: Po-
ljanska cesta 28, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/26703/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911338
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik LORENČIČ IVAN, Krekova 8, 2000
MARIBOR, razrešitev: 30. 9. 2000, Vršilec
dolžnosti direktorja zastopa brez omejitev.;
direktor ZEVNIK METKA, Storžiška ulica 4,
4000 KRANJ, imenovanje: 1. 10. 2000.

Rg-16117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13388 z dne 23. 10.
2000 pri subjektu vpisa ŽENKO servisno
storitvena dejavnost, d.o.o. Vrhnika, Ve-
lika Ligojna 52 a sedež: Velika Ligojna
52 a, 1360 VRHNIKA vpisanem pod vlož-
no št. 1/23799/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika,
sprememba in uskladitev dejavnosti, spre-
memba akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5799252
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik ŽENKO TANJA, Bevke 63, 1360
VRHNIKA, imenovanje: 5. 10. 2000.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena de-
la, vpis 23. 10. 2000; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili, vpis 23. 10. 2000; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo “, vpis 23. 10. 2000; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 23. 10. 2000;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
23. 10. 2000; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 23. 10.
2000; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov, vpis 23. 10. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 23. 10.
2000; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 23. 10. 2000; 6024 Cestni tovor-
ni promet, vpis 23. 10. 2000; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis
23. 10. 2000; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 23. 10. 2000; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 23. 10. 2000;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 23. 10. 2000;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
23. 10. 2000; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 23. 10. 2000; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 23. 10.
2000; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 23. 10. 2000; 7483
Tajniška dela in prevajanje, vpis 23. 10.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5. 10. 2000.

Rg-16134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13419 z dne 25. 10.
2000 pri subjektu vpisa VEKO proizvod-
nja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
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sedež: Cesta na Ježah 26 a, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/18444/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deleža, sprememba in
uskladitev dejavnosti, sprememba družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5642515
Sedež: Rožna dolina, C. VI/36, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: KOHEK ERIKA, Cesta na

Ježah 26 a, 1000 LJUBLJANA vložek:
1,629.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1994.

Dejavnost: 02010 Gozdarstvo, vpis
25. 10. 2000; 02020 Gozdarske storitve,
vpis 25. 10. 2000; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
25. 10. 2000; 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč, vpis 25. 10. 2000;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 25. 10.
2000; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že, vpis 25. 10. 2000; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 25. 10. 2000;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva,
vpis 25. 10. 2000; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega, vpis 25. 10. 2000; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega, vpis 25. 10. 2000; 36140 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n., vpis 25. 10.
2000; 36150 Proizvodnja žimnic, vpis
25. 10. 2000; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 25. 10. 2000; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
25. 10. 2000; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 25. 10. 2000; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela, vpis 25. 10.
2000; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov, vpis
25. 10. 2000; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 25. 10. 2000; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 25. 10. 2000; 45310 Električne inšta-
lacije, vpis 25. 10. 2000; 45320 Izolacij-
ska dela, vpis 25. 10. 2000; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
25. 10. 2000; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 25. 10. 2000; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 25. 10.
2000; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 25. 10. 2000; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 25. 10. 2000;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 25. 10. 2000; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 25. 10. 2000; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
25. 10. 2000; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 25. 10. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
25. 10. 2000; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili, vpis 25. 10. 2000;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 25. 10. 2000; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 25. 10. 2000;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
25. 10. 2000; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 25. 10. 2000;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-

lesi, deli in opremo, vpis 25. 10. 2000;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 25. 10. 2000;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 10.
2000; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 25. 10. 2000; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi, vpis
25. 10. 2000; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 25. 10. 2000;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 25. 10.
2000; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 25. 10.
2000; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
25. 10. 2000; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
25. 10. 2000; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 25. 10. 2000; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 25. 10. 2000; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 25. 10. 2000; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 25. 10. 2000; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, vpis 25. 10.
2000; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 25. 10. 2000; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis
25. 10. 2000; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 25. 10. 2000; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
25. 10. 2000; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 25. 10. 2000;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 25. 10. 2000; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
25. 10. 2000; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
25. 10. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 25. 10. 2000;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 25. 10.
2000; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami, vpis 25. 10.
2000; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis
25. 10. 2000; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 25. 10. 2000; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom, vpis 25. 10.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 25. 10. 2000; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 25. 10.
2000; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
25. 10. 2000; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 25. 10. 2000;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 25. 10. 2000; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi, vpis 25. 10. 2000; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 25. 10. 2000; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 25. 10. 2000; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 25. 10. 2000; 51550 Tr-

govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
25. 10. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 25. 10. 2000;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 25. 10. 2000; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
25. 10. 2000; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 25. 10. 2000;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, vpis 25. 10. 2000; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 25. 10. 2000;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, vpis 25. 10. 2000; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 25. 10. 2000; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 25. 10.
2000; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
25. 10. 2000; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
25. 10. 2000; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 25. 10.
2000; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 25. 10. 2000;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 25. 10. 2000; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, vpis 25. 10.
2000; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
25. 10. 2000; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, vpis 25. 10. 2000;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili, vpis 25. 10.
2000; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 25. 10.
2000; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 25. 10. 2000; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 25. 10. 2000;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 25. 10. 2000; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
25. 10. 2000; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 25. 10. 2000; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
25. 10. 2000; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 25. 10. 2000; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis
25. 10. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 25. 10. 2000; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami, vpis 25. 10. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 25. 10.
2000; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 25. 10. 2000; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 25. 10. 2000;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 25. 10. 2000;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
25. 10. 2000; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 25. 10.
2000; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki, vpis 25. 10. 2000; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, vpis 25. 10. 2000; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 25. 10. 2000; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
25. 10. 2000; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 25. 10. 2000; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
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25. 10. 2000; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 25. 10. 2000;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 25. 10.
2000; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 25. 10. 2000; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 25. 10. 2000; 63110
Prekladanje, vpis 25. 10. 2000; 63120
Skladiščenje, vpis 25. 10. 2000; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, vpis 25. 10. 2000; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah, vpis 25. 10.
2000; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 25. 10. 2000;
72300 Obdelava podatkov, vpis 25. 10.
2000; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 25. 10. 2000;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 25. 10. 2000; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti, vpis 25. 10. 2000; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 25. 10.
2000; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 25. 10. 2000; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 25. 10.
2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 25. 10. 2000; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
25. 10. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
25. 10. 2000; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 25. 10. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
25. 10. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 25. 10. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 25. 10. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 15. 9. 2000.

Rg-16382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/11486 z dne 10. 11.
2000 pri subjektu vpisa MEDIAFIN trgovi-
na in finančne storitve, d.o.o. sedež: Du-
najska 21, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/31214/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1328417
Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepče-

valnic, izbris 10. 11. 2000; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 10. 11. 2000; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
10. 11. 2000; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
10. 11. 2000; 5551 Storitve menz, izbris
10. 11. 2000; 55510 Dejavnost menz, vpis
10. 11. 2000; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
10. 11. 2000; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
10. 11. 2000; 6522 Drugo kreditno posre-
dništvo, vpis 10. 11. 2000; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, izbris 10. 11.
2000; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 10. 11.
2000; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 10. 11. 2000; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami, izbris 10. 11.
2000; 74150 Dejavnost holdingov, vpis

10. 11. 2000; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 10. 11. 2000; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 10. 11. 2000.

Rg-16492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13523 z dne 10. 11.
2000 pri subjektu vpisa LIK Lesna industri-
ja Kočevje d.d., Novomeška c. 5, Koče-
vje sedež: Novomeška 5, 1330 KOČE-
VJE vpisanem pod vložno št. 1/11591/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5476135
Člani nadzornega sveta: KORAČIN HE-

LENA, izstop 29. 9. 2000; GLAVAČ MILE-
NA, izstop 29. 9. 2000; KOPITAR BORUT,
izstop 29. 9. 2000; KOBE MARKO, izstop
29. 9. 2000; ŠTAMFELJ NATAŠA, izstop
29. 9. 2000; BOHANEC DARKO, izstop
29. 9. 2000; KORAČIN HELENA, vstop
29. 9. 2000; GLAVAČ MILENA, vstop
29. 9. 2000; RUS ANTON, vstop 29. 9.
2000; PAKIŽ BOJAN, vstop 29. 9. 2000.

Rg-16864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/11831 z dne 17. 11.
2000 pri subjektu vpisa SDM informatika,
računalništvo in trgovina, d.o.o. sedež:
Tržaška cesta 19 a, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/32236/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1447181
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: KRO, podjetje za proizvod-

njo, nabavo, prodajo, marketing in zastop-
stvo, d.o.o., Spodnje Pirniče 241, 1215
MEDVODE vložek: 2,900.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 7. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe dne 14. 7. 2000.

Rg-16895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12579 z dne 22. 11.
2000 pri subjektu vpisa NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o. sedež: Komenskega
11, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/30956/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1318977
Ustanovitelji: SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE, Komenskega ulica
11, 1000 LJUBLJANA vložek: 4,186.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1999; LA-
JOVIC DUŠAN SAVA, 63 Hilly St. Mortlake
2137, AVSTRALIJA vložek: 4,914.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 7. 2000.

Dejavnost: 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 22. 11. 2000; 7415 Dejav-
nost holdingov, vpis 22. 11. 2000; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 22. 11. 2000;
7440 Oglaševanje, vpis 22. 11. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13. 7. 2000.

Rg-16922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13024 z dne 14. 11.

2000 pri subjektu vpisa EGMONT distribu-
cija, export-import, d.o.o., Ljubljana,
Gubčeve brigade 74 sedež: Gubčeve bri-
gade 74, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/21180/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5700264
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MERČUN MARJANA, Andričeva uli-
ca 33, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 20. 9.
2000, Direktorica lahko spodaj navedene
posle sklepa le skupaj z g. Kratohwilom, g.
Rutishauserjem ali go. Zupanič: a. ne glede
na vrednost poslov, ki presegajo dnevno
poslovanje družbe, kot so distribucijske po-
godbe, licenčne pogodbe, najemne pogod-
be, delovne pogodbe, zavarovalne pogod-
be in podobno, b. posle, katerih vrednost
presega 50.000 DEM tolarske protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije.;
direktor MILALKOVITS WERNER, Schlager-
gasse 7, DUNAJ, AVSTRIJA, razrešitev:
20. 9. 2000; direktor BARBIĆ BRUNO,
Bernarda Vukasa 35, ZAGREB, imenova-
nje: 20. 9. 2000.

Rg-16992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13725 z dne 13. 11.
2000 pri subjektu vpisa SYNTRAK podjetje
za informacijski inženiring d.o.o. sedež:
Pod vrbami 17, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/21123/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba na-
slova sedeža, naslova ustanovitelja in zasto-
pnika, osnovnega kapitala, deleža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717060
Sedež: Černetova 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3,505.000 SIT
Ustanovitelji: KRALJ JASNA, Koprska ce-

sta 3, 6320 PORTOROŽ vložek: 3,505.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRALJ JASNA, Koprska cesta 3,
6320 PORTOROŽ, imenovanje: 23. 9.
1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
13. 11. 2000; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
13. 11. 2000; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 13. 11. 2000; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 13. 11. 2000.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 19. 10. 2000.

Rg-16999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13788 z dne 22. 11.
2000 pri subjektu vpisa SUZI TGU Podjetje
za trgovino in turizem d.o.o., Ljubljana
sedež: Kašelska c. 117, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/12062/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5840945
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor LOVEC SUZANA, Gostinčarjeva ul.
13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 10.
2000, zastopa brez omejitev.; direktor LO-
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VEC PRIMOŽ, Kašeljska 117, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 19. 10. 2000.

Rg-17006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13881 z dne 15. 11.
2000 pri subjektu vpisa RAP - RAIFFEISEN
LEASING, družba za finančno posredniš-
tvo in svetovanje ter trgovino d.o.o. se-
dež: Masarykova 17, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/28912/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5986028
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ZAGRAJŠEK DEMETRIJ, Ulica Pre-
garčevih 26, 2000 MARIBOR, razrešitev:
1. 11. 2000, zastopa družbo skupaj z di-
rektorjem Stefanom Lesjakom.; direktor
KEGL EDVARD, Macunova ulica 28, 2000
MARIBOR, imenovanje: 1. 11. 2000,
zastopa družbo skupaj z direktorjem Lesjak
Stefanom.

MURSKA SOBOTA

Rg-16686
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/01303 z
dne 14. 11. 2000 pri subjektu vpisa MURA
- Javno vodnogospodarsko podjetje d.d.
sedež: CIRIL METODOVA 34, 9000 MUR-
SKA SOBOTA vpisanem pod vložno št.
1/00250/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA STATUTA DELNI-
ŠKE DRUŽBE IN ČLANOV NADZORNEGA
SVETA s temile podatki:

Matična št.: 5150507
Člani nadzornega sveta: NIKOLIČ DU-

ŠAN, izstop 29. 9. 2000; COLNARIČ NE-
VENKA, izstop 29. 9. 2000; REŽONJA
FRANC, izstop 29. 9. 2000; KUSTEC KAR-
MEN, izstop 29. 9. 2000; KRAMAR VIN-
KO, izstop 29. 9. 2000; MALAVAŠIČ MAR-
KO, vstop 29. 9. 2000; KUSTEC ANTON,
vstop 29. 9. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 29. 9. 2000.

Rg-17074
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 1999/00996 z
dne 22. 11. 2000 pri subjektu vpisa EU-
ROTRADE PRINT, tiskarna, založba,
d.o.o. sedež: LENDAVSKA 1, 9000 MUR-
SKA SOBOTA vpisanem pod vložno št.
1/02394/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA USTANOVITELJA s
temile podatki:

Matična št.: 1392034
Ustanovitelji: EUROTRADE, Mednaro-

dno trženje d.o.o., GOSPOSVETSKA 10,
1000 LJUBLJANA vložek: 2,100.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 8. 9. 1999; ŠTIVAN
VLADIMIRA, ZAPLANA 248, 1360 VRHNI-
KA vložek: 2,100.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 9. 1999.

NOVA GORICA

Rg-10312
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00900 z dne

4. 9. 2000 pri subjektu vpisa ELPROM Pro-
izvodnja električne energije iz obnovlji-
vih virov d.o.o. sedež: Erjavčeva 20,
5000 NOVA GORICA vpisanem pod vlož-
no št. 1/03969/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: Sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1490630
Dejavnost: 40101 Proizvodnja elektri-

ke v HE, vpis 4. 9. 2000; 40103 Druga
proizvodnja elektrike, vpis 4. 9. 2000;
40104 Prenos elektrike, vpis 4. 9. 2000;
40105 Distribucija elektrike, vpis 4. 9.
2000; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
4. 9. 2000; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, izbris 4. 9. 2000;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 4. 9.
2000; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 4. 9. 2000; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
vpis 4. 9. 2000; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 4. 9. 2000;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
4. 9. 2000.

Rg-16282
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/01528 z dne
9. 11. 2000 pri subjektu vpisa NOVITA ŠI-
NIGOJ & STEGOVEC Trgovina in storitve
d.n.o. sedež: F. Kramarja 13, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI vpisanem pod vložno
št. 1/03038/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Sprememba firme in skrajša-
ne firme, izstop in vstop družbenikov, spre-
memba dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5756855
Firma: NOVITA ŠINIGOJ & LIKAR d.n.o.

Energetski inženiring
Skrajšana firma: NOVITA ŠINIGOJ & LI-

KAR d.n.o.
Sedež: Ulica Franca Kramarja 13,

5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Ustanovitelji: ŠINIGOJ STANISLAV, F.

KRAMARJA 13, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI vložek: 50.000 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 23. 10. 2000; STEGOVEC
BRANKO, ŽAPUŽE 99, 5270 AJDOVŠČI-
NA vložek: 50.000 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 23. 10. 2000; ŠINIGOJ DA-
VID, ULICA FRANCA KRAMARJA 13, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI vložek: 50.000
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 10.
2000; LIKAR VASJA, V MLINU 81, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI vložek: 50.000
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 10.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠINIGOJ STANISLAV, F. KRAMARJA
13, 5290 ŠEMPETER, razrešitev: 23. 10.
2000, zastopa brez omejitev.; ostalo STE-
GOVEC BRANKO, ŽAPUŽE 99, 5270 AJ-
DOVŠČINA, razrešitev: 23. 10. 2000,
zastopa brez omejitev kot namestnik direk-
torja.; družbenik ŠINIGOJ DAVID, ULICA
FRANCA KRAMARJA 13, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, imenovanje: 23. 10.
2000; družbenik LIKAR VASJA, V MLINU
81, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, imeno-
vanje: 23. 10. 2000.

Dejavnost: 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
9. 11. 2000; 3162 Proizvodnja druge

električne opreme, d.n., vpis 9. 11. 2000;
40103 Druga proizvodnja elektrike, vpis
9. 11. 2000; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 9. 11.
2000; 4531 Električne inštalacije, vpis
9. 11. 2000; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 9. 11. 2000;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
9. 11. 2000; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 9. 11. 2000;
6311 Prekladanje, vpis 9. 11. 2000; 6420
Telekomunikacije, vpis 9. 11. 2000; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 9. 11. 2000; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 9. 11. 2000; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 9. 11. 2000; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
9. 11. 2000; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 9. 11. 2000;
7230 Obdelava podatkov, vpis 9. 11.
2000; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 9. 11. 2000;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je, vpis 9. 11. 2000; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja, vpis 9. 11. 2000; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 9. 11. 2000; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
9. 11. 2000; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 9. 11. 2000; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 9. 11. 2000; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 9. 11. 2000;
7482 Pakiranje, vpis 9. 11. 2000; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., izbris
9. 11. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 9. 11. 2000; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 9. 11.
2000; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj, vpis 9. 11. 2000.

Rg-8354
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2000/00069 z dne 17. 1.
2000 pri subjektu vpisa ELPROM Proizvod-
nja električne energije in obnovljivih vi-
rov d.o.o. sedež: Erjavčeva 20, 5000 NO-
VA GORICA vpisanem pod vložno št.
1/03969/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Poprava sklepa opr.št.Srg 1915/99
z dne 11. 1. 2000 z vpisom pravilnega nazi-
va firme s temile podatki:

Matična št.: 1490630
Firma: ELPROM Proizvodnja električ-

ne energije iz obnovljivih virov d.o.o.

NOVO MESTO

Rg-15236
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2000/01063 z
dne 11. 10. 2000 pri subjektu vpisa MA-
KOMA d.o.o. prodajno servisni center se-
dež: Rumanja vas 51 a, 8351 STRAŽA
PRI NOVEM MESTU vpisanem pod vložno
št. 1/03902/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbenika zara-
di odsvojitve deleža, sprememba zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5948380
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Ustanovitelji: KOŠMRL MARIJAN JO-
ŽEF, Rumanja vas 51 a, 8351 STRAŽA PRI
NOVEM MESTU vložek: 8,500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 5. 10. 2000; KOŠMRL
MARKO, Rumanja vas 51 a, 8351 STRAŽA
vložek: 8,500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 10. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik KOŠMRL MARIJAN JOŽEF, Ljub-
ljanska cesta 72, 1230 DOMŽALE, razreši-
tev: 5. 10. 2000, zastopa brez omejitev,
kot namestnik direktorja.

PTUJ

Rg-17064
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 1999/00637 z dne
13. 11. 2000 pri subjektu vpisa TEHNA
PLUS trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o. sedež: Njiverce, Ob železnici 6,
2325 KIDRIČEVO vpisanem pod vložno
št. 1/09053/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti in vpis
čistopisa akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5811937
Dejavnost: 28622 Proizvodnja orodja

za stroje, vpis 13. 11. 2000; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 13. 11. 2000; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n., vpis
13. 11. 2000; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 13. 11. 2000;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili, vpis 13. 11. 2000; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
13. 11. 2000; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
13. 11. 2000; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 13. 11.
2000; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe, vpis 13. 11.
2000; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji, vpis 13. 11. 2000; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 13. 11. 2000; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 13. 11. 2000; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 13. 11.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 13. 11. 2000; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 13. 11. 2000;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 13. 11. 2000; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 13. 11. 2000; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 13. 11. 2000; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 13. 11.
2000; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 13. 11. 2000;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
13. 11. 2000; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 13. 11. 2000;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje, vpis 13. 11. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis
13. 11. 2000; 74820 Pakiranje, vpis
13. 11. 2000; 74841 Prirejanje razstav,

sejmov in kongresov, vpis 13. 11. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 13. 11. 2000.

Razno: Vpiše se čistopis akta o ustanovi-
tvi z dne 30. 9. 1999. Dejavnost K 74.120
- računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje “ razen oprav-
ljanja revizijske dejavnosti “.

SLOVENJ GRADEC

Rg-14959
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00212 z
dne 13. 9. 2000 pri subjektu vpisa TRI
MAK svetovanje, inženiring, raziskava in
proizvodnja d.o.o. sedež: Kotlje 94,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM vpisanem
pod vložno št. 1/09316/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba in
uskladitev dejavnosti ter sprememba akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5856183
Dejavnost: 51130 Posredništvo pri pro-

daji lesa in gradbenega materiala, vpis
13. 9. 2000; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 13. 9. 2000; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 13. 9. 2000; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 13. 9. 2000; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
13. 9. 2000; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 13. 9. 2000; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 13. 9. 2000; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 13. 9. 2000; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 13. 9. 2000;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 13. 9. 2000; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami, vpis 13. 9. 2000; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 13. 9. 2000; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
13. 9. 2000; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi, vpis 13. 9.
2000; 72300 Obdelava podatkov, vpis
13. 9. 2000; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 13. 9.
2000; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 13. 9. 2000; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 13. 9.
2000; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 13. 9. 2000; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 13. 9.
2000; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
13. 9. 2000; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 13. 9. 2000;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 13. 9. 2000; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 13. 9. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 15. 6. 1999.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.140
razen “ arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.“

Izbrisi

CELJE

Rg-16808
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/04278 z dne 16. 11.
2000 pod št. vložka 1/00129/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5025362
Firma: MERCATOR - JELŠA trgovina,

d.d., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: MERCATOR - JELŠA,

d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Aškerčev trg 14, 3240 ŠMAR-

JE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 168,310.000 SIT
Razno: Izbris subjekta vpisa po sklepu o

pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega
sodišča na Ptuju Srg 949/2000 (vl. št.
1/00774/00) z dne 2. 11. 2000.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

NOVA GORICA

Rg-4619
Družba SELEK, Trgovina z električni-

mi izdelki, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Industrijska 5, Nova Gorica, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v re-
gistru s št. reg. vl. 1-2986-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 15. 2. 2000.

Ustanovitelja in družbenika sta Elettrove-
neta Distribuzione s.p.a., Viale della naviga-
zione int. 48, Padova, Italija in Spreafico
Pasquale, Via G. Pieri 16, Basiliano, Udine,
Italija, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokrtiju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2000

Rg-15058
Družba EUROCANADA, export-import

Brajdot & Brajdot, d.n.o., Nova Gorica, s
sedežem M. Kogoja 1a, Nova Gorica, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-1456-00, preneha po skraj-
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šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 6. 10. 2000.

Ustanoviteljici družbe sta Brajdot Nada,
Rutarjeva ulica 3, Nova Gorica in Brajdot
Anja, Ul. Marija Kogoja št. 1, Nova Gorica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pkritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelji-
cama.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Št. 148/2000
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje ob Dravi,
preklicuje pečat male oblike z naslednjim
besedilom: Republika Slovenija, Upravna
enota Radlje ob Dravi (Zap. št. 13). Ob-
41520

Priglasitveni list

Berlic Matjaž s.p., Golouhova 30, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-
0563/94, prenehanje dejavnosti z dnem 2.
5. 2001. gne-44017

Grum Marija, Hruševska cesta 68, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št.
56511/1954/02-35/1997, izdano dne
23. 2. 1998, izdano na ime Mikič Marija.
gnx-44298

Horvat Marija, Štefana Kovača 8, Beltin-
ci, priglasitveni list, opravilna št. 36-
0780/94. gnf-44191

Keršič Tatjana s.p., Gornji trg 5, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028733/0406/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-44100

Mesar Ivo s.p., Tomačevica 24, Komen,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0684/94,
izdan dne 16. 12. 1994. gnz-44221

Mesarič Ivan s.p., Tunjiška cesta 2, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna št. 15-
0837/75, izdan dne 22. 2. 1995.
gnm-44309

Mesarić Ivan, Medvedova ulica 5/a,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
in obrtno dovolenje, št. 040578/0032/00-

25/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gni-44163

Ovčar Marija, Rudarska 2/b, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 59-1316-97,
izdan dne 24. 12. 1997. gnv-44000

Rojc Franc Janez, Groharjeva ulica 10,
Kamnik, obrtno dovoljenje, št.
041046/0744/00-25/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnc-44369

Potne listine

Avsec Janez, Polje, Cesta XVIII/7, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. AA 530997, izdala
UE Ljubljana. gnl-43985

Babič Branko, Lukavci 71, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. AA 134327, izdala
UE Ljutomer. gnj-43962

Bajc Jurij, Zofke Kvedrove 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 303341, izdala UE
Ljubljana. gny-44172

Bajc Katarina, Ulica Zofke Kvedrove 16,
Ljubljana, potni list, št. CA 467, izdala UE
Ljubljana. gnj-44141

Bajc Tjaša, Ulica Zofke Kvedrove 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 950635, izdala
UE Ljubljana. gne-44142

Bauman Sebastian, Podljubelj 98, Tržič,
potni list, št. BA 529931, izdala UE Tržič.
gnf-43966

Bečkei Bojan, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, potni list, št. BA 796451, izdala UE
Ljubljana. gnu-44176

Berberović Hajrudin, Čanžekova 36,
Ljubljana, potni list, št. CA 33949, izdala
UE Ljubljana. gnq-44405

Berk Matej, Sp. Sečovo 25/b, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 930391, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-44001

Bertok Martin, Cesta I. istrske brigade
26, Pobegi, potni list, št. BA 48030, izdala
UE Koper. gnr-44258

Boštar Radica, Ulica Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, potni list, št. AA 647478, izdala UE
Kranj. gnm-44084

Bukovec Rajko, Gomila pri Kogu 12,
Kog, potni list, št. BA 50216, izdala UE
Ormož. gnn-44283

Bura Katarina, Obala 126, Lucija, Porto-
rož - Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 17262, izdala UE Piran. gnq-44280

Car Vjekoslava, Levstikova ulica 14, Me-
tlika, potni list, št. BA 694752, izdala UE
Metlika. gnj-44137

Cerkvenik Radovan, Sedejev trg 2, Cer-
kno, potni list, št. BA 704324, izdala UE
Idrija. gnq-44105

Čatić Mile, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, potni list, št. AA 200534, izdala UE
Izola. gni-44263

Čatić Mile, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29087, izdala UE Izola. gnh-44264

Černe Petra, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 57626, izdala UE
Ljubljana. gng-43990

Dragaš Aleksandar, Trg talcev 8, Kam-
nik, potni list, št. BA 825122, izdala UE
Kamnik. gns-44057

Drole Aleksander, Glavni trg 9, Vipava,
potni list, št. BA 755506, izdala UE Ajdov-
ščina. gnm-43959

Dular Vincenc, Šmihelska cesta 7, Novo
mesto, potni list, št. AA 402749, izdala UE
Novo mesto. gnl-44135

Erzetič Franko, Turki 21, Sv. Anton, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 484838,
izdala UE Koper. gnn-44408

Erzetič Franko, Turki 21, Sv. Anton, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AA 484838, izdala UE Koper. gno-44407

Fele Klemen, Ul. Gorenjskega odreda
6, Kranj, potni list, št. AA 300706, izdala
UE Kranj. gni-44138

Filipovič Petra, Lepodvorska ul. 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 591030, izdala UE
Ljubljana. gnf-44166

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Ce-
lje, potni list, št. CA 27158, izdala UE Ce-
lje. gnb-44345

Glavina Valter, Ljubljanska ulica 10, Izo-
la - Isola, potni list, št. BA 402930, izdala
UE Izola. gnk-44136

Godeša Gregor, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, potni list, št. AA 244697, izdala
UE Ljubljana. gnr-44054

Gorenjak Danijel, Malahorna 26/a,
Oplotnica, potni list, št. AA 16945, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-44316

Gostimirović Sreto, Beblerjev trg 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 411961, izdala UE
Ljubljana. gno-44157

Gregorn Branko, Črtomirova ul. 17, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 212691, izdala UE
Ljubljana. gnw-44224

Hauptman Tomaž, Šuštarjeva kolonija
15, Trbovlje, potni list, št. BA 828182, iz-
dala UE Trbovlje. gnz-44371

Hever Jasmin, Škocjan 34/e, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 914633, izda-
la UE Koper. gnf-44041

Hvala Bajc Tamara, Ulica Zofke Kvedro-
ve 16, Ljubljana, potni list, št. BA 522892,
izdala UE Ljubljana. gnd-44143

Ivančič Stojan, Vandotova 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 217409, izdala UE Ljublja-
na. gnp-44056

Jakolin Primož, Glavarjeva ul. 45, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 444366, izdala UE
Ljubljana. gnv-44175

Jakše Marjanca, Šegova 16, Novo me-
sto, potni list, št. AA 402500, izdala UE
Novo mesto. gnd-44393

Jan Alojz, Dolenja Trebuša 55, Slap ob
Idrijci, potni list, št. AA 363337, izdala UE
Tolmin. gnr-44254

Jan Alojz, Dolenja Trebuša 55, Slap ob
Idrijci, potni list, št. AA 160294, izdala UE
Tolmin. gnq-44255

Janković Snežana, Rožna dolina, Cesta
VI/36, Ljubljana, potni list, št. BA 887761,
izdala UE Ljubljana. gnm-43934

Javernik Adolf, Sp. Jablane 34, Cirkov-
ce, potni list, št. BA 440467, izdala UE
Ptuj. gnx-43998

Jelovčan Igor, Podlubnik 187, Škofja Lo-
ka, potni list, št. BA 254647, izdala UE
Škofja Loka. gnx-44098

Jocić Ljubiša, Beblerjeva 6, Idrija, potni
list, št. BA 823374, izdala UE Idrija.
gnp-43981

Kabashi Arianit, Ulica Milana Majcna 47,
Ljubljana, potni list, št. BA 971897, izdala
UE Ljubljana. gnf-43991

Kaudek Mateja, Cesta prvih borcev 21,
Brežice, potni list, št. BA 60182, izdala UE
Brežice. gnz-44150
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Kenk Matjaž, Martina Krpana ulica 26,
Ljubljana, potni list, št. AA 826842, izdala
UE Ljubljana. gnh-44239

Kern Andrej, Glavarjeva cesta 4, Komen-
da, potni list, št. BA 747766, izdala UE
Kamnik. gnw-44149

Klemenc Drago, Ledine 163, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
51387, izdala UE Nova Gorica. gnu-44126

Knapić Andrija, Cilenškova 37, Ljublja-
na, potni list, št. AA 762517, izdala UE
Ljubljana. gnn-44158

Kodele Deana, Dolga Poljana 2/l, Vipa-
va, potni list, št. BA 987154, izdala UE
Ajdovščina. gnz-44250

Kodrič Danijela, Dekani 279, Dekani,
potni list, št. BA 669754, izdala UE Koper.
gnq-44130

Kodrič Danijela, Dekani 279, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 59878,
izdala UE Koper. gnp-44131

Kolenbrand Maša, Sv. Danijel 22/c, Dra-
vograd, potni list, št. BA 842580, izdala UE
Dravograd. gnf-44091

Konovšek Franc, Mali vrh 107, Šmartno
ob Paki, potni list, št. BA 94937, izdala UE
Velenje. gnb-44245

Kordiš Primož, Trdinova ulica 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 1652000, izdala UE
Ljubljana. gnn-44058

Koren Mateja, Kebetova 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 589532, izdala UE Ljublja-
na. gnc-43969

Koršič Denis, Pionirska ulica 24, Nova
Gorica, potni list, št. BA 449353, izdala UE
Nova Gorica. gnl-43960

Kosi Anton, Kvedrova 2, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 49922, izdala UE
Koper. gnl-44285

Kosi Irena, Papirniški trg 20, Ljubljana,
potni list, št. AA 718329, izdala UE Ljublja-
na. gnl-44185

Košir Janez, Breg ob Savi 81/d, Mavči-
če, potni list, št. AA 882039, izdala UE
Škofja Loka. gnt-44077

Košir Katarina, Breg ob Savi 81/d, Mav-
čiče, potni list, št. AA 788838, izdala UE
Škofja Loka. gnu-44076

Krajšek Aleksandra, Soška ulica 35,
Ljubljana, potni list, št. BA 443535, izdala
UE Ljubljana. gnm-44288

Krasnik Urška, Primožičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 680061, izdala UE Ljublja-
na. gnr-44179

Krumpak Katja, Črna vas 235, Ljubljana,
potni list, št. BA 770952, izdala UE Ljublja-
na. gnl-44335

Lakić Damir, Breg pri Kočevju 81, Ko-
čevje, potni list, št. BA 957210, izdala UE
Kočevje. gnr-43954

Lampe Stanislav, Višnje 4/a, Col, potni
list, št. AA 721672, izdala UE Ajdovščina.
gnq-43955

Lekič Vukota, Srebrničeva 7, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 401190, izdala
UE Koper. gnj-44037

Ljubičič Azra, Kozlovičeva 25, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 404102, izda-
la UE Koper. gns-43978

Loredan Aleš, Montinjančevo naselje
5/a, Pobegi, potni list, št. BA 878667, iz-
dala UE Koper. gno-44257

Lozar Igor, Zaloška 76, Ljubljana, potni
list, št. CA 34687, izdala UE Ljubljana.
gnx-44173

Lušin Igor, Zagradec pri Grosupljem 43,
Grosuplje, potni list, št. BA 735234, izdala
UE Ljubljana. gnt-43952

Maganja Irena, Ul. frankolovskih žrtev
11/a, Celje, potni list, št. BA 169477, izda-
la UE Celje. gnh-44339

Maister Stojan Vladimir, Bratovševa plo-
ščad 18, Ljubljana, potni list, št. CA 34668,
izdala UE Ljubljana. gnl-44085

Malići Lutfi, Ceta cesarjev 106/z, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 738155, izdala UE
Ljubljana. gnw-44178

Marin Diana, Filipičeva 12, Maribor, pot-
ni list, št. BA 745161, izdala UE Maribor.
gny-44122

Matis Maja, Sebeborci 45/b, Martjanci,
potni list, št. BA 889800, izdala UE Murska
Sobota. gnc-44269

Mavec Vida, Lahova pot 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 288177, izdala UE Ljublja-
na. gnx-44023

Melanšek Petra, Tomšičeva 1, Žalec,
potni list, št. AA 68109, izdala UE Žalec.
gnl-44210

Mihelič Janez, Prelog, Krožna pot 10,
Domžale, potni list, št. AA 491795, izdala
UE Domžale. gno-44032

Miklič Bogdan, Stranska vas 51/a, No-
vo mesto, potni list, št. BA 746475, izdala
UE Novo mesto. gnf-44391

Mitrović Djelić Gordana, Polje, Cesta
XXVI/13, Ljubljana, potni list, št. CA 359,
izdala UE Ljubljana. gnx-44177

Mladenič Alenka, Cesta zmage 12/b,
Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 838880,
izdala UE Litija. gnj-44212

Mlakar Zoran, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 960670, izdala
UE Ljubljana. gnk-44236

Mori Smiljan, Vurmat 17, Ožbalt, potni
list, št. AA 0497676, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnf-44116

Mrak Janez, Mrzelova 9, Ljubljana, potni
list, št. AA 308377, izdala UE Ljubljana.
gnz-44171

Obid Alojzija, Brinje 23, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. BA 289643, izdala UE Ljublja-
na. gnl-44385

Obid Martina, Brinje 23, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. BA 173068, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-44384

Obrulj Aleš, Mariborska 59, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list, št. BA 808108,
izdala UE Ruše. gnj-44337

Odobašić Almir, Klavčičeva ulica 11,
Kamnik, potni list, št. BA 792351, izdala
UE Kamnik. gni-44388

Oražem Klemen, Tomšičeva 19, Koče-
vje, potni list, št. BA 957151, izdala UE
Kočevje. gnk-44261

Ozebek Darjan, Most na Soči 38, Most
na Soči, maloobmejno prepustnico, št. AI
10747, izdala UE Tolmin. gns-43953

Pahljina Kristina, Šolska ulica 3, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. BA 129683,
izdala UE Slovenske Konjice. gnd-44118

Pavlič Evgen, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, potni list, št. AA 929932, izdala UE
Ljubljana. gno-44082

Pečan Tone, Ul. borca Petra 19, Ljublja-
na, potni list, št. AA 60297, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-44170

Peček Boštjan, Žepovci 21, Apače, pot-
ni list, št. BA 865927, izdala UE Gornja
Radgona. gnp-44006

Peterca Štefanija, Dobrunjska cesta 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 124498, izdala
UE Ljubljana. gnr-44279

Pintar Milan, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, potni list, št. AA 825619, izdala UE
Ljubljana. gnc-44169

Pirc Igor, Cesta zmage 12/b, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 427581, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnk-44211

Podbevšek Bojan, Vrhovci, Cesta
XIV/15, Ljubljana, potni list, št. AA 537698,
izdala UE Ljubljana. gnh-44168

Pogačnik Katarina, Rimska cesta 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 720637, izdala
UE Ljubljana. gnt-44102

Prašnikar Roman, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, potni list, št. BA 621127, izdala
UE Domžale. gns-44053

Pšeničnik Zlatka, Gorče 20/a, Dravo-
grad, potni list, št. AA 812637, izdala UE
Dravograd. gne-44092

Puhar Žiga, Štrukljeva ulica 21, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 857749, izdala UE
Radovljica. gnu-44026

Rabuza Martin, Tomšičeva 7, Piran - Pi-
rano, potni list, št. BA 578784, izdala UE
Piran. gnt-44127

Rabuza Martin, Tomšičeva 7, Piran - Pi-
rano, maloobmejno prepustnico, št. AI
137939, izdala UE Piran. gns-44128

Radončić Ekrem, Cesta Staneta Žagarja
25, Kranj, potni list, št. AA 407017, izdala
UE Kranj. gnu-44326

Radončić Elvis, Cesta Staneta Žagarja
25, Kranj, potni list, št. BA 650031, izdala
UE Kranj. gnv-44325

Repič Mojca, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, potni list, št. BA 172971, izdala
UE Ljubljana. gnq-43905

Repič Robert, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, potni list, št. AA 306382, izdala
UE Ljubljana. gnr-43904

Rijavec Tomaž, Trnovo 62, Trnovo pri
Gorici, potni list, št. BA 177515, izdala UE
Nova Gorica. gnd-44043

Rižnar  Vida,  Orešje  107,  Ptuj,  potni
list, št. BA 819108, izdala UE Ptuj.
gny-43972

Ropret Mirjana, Podsvetija 1, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 443760, izda-
la UE Ljubljana. gnn-44233

Rudolf Resnik, Ipavčeva 13, Žalec, pot-
ni list, št. AA 386458, izdala UE Žalec.
gnw-43974

Selak Veronika, Podbrezje 20, Naklo,
potni list, št. AA 139112, izdala UE Kranj.
gnb-44295

Selimanović Esma, Presetnikova ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 92969, izdala UE
Ljubljana. gnv-44375

Skalar Maja, Cankarjeva ulica 71, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 692104, izda-
la UE Murska Sobota. gnx-44323

Skok Katica, Posavskega 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 16534, izdala UE Ljublja-
na. gnt-44377

Sočan Alojz, Bognarjeva pot 52, Ljublja-
na, potni list, št. AA 5776, izdala UE Ljublja-
na. gng-44415

Sočan Darinka, Bognarjeva pot 52, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 181752, izdala UE
Ljubljana. gnf-44416

Srbu Steluca, Pavšičeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 761682, izdala UE Ljublja-
na. gnw-44374
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Starman Doris Marija, Kokrica, Galetova
ulica 8, Kranj, potni list, št. BA 749049,
izdala UE Kranj. gnw-43949

Stojanovič Vladimir, Pahorjeva 30, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 578436,
izdala UE Koper. gno-44132

Strmšek Matjaž, Pod kostanji 2, Celje,
potni list, št. AA 558930, izdala UE Sloven-
ske Konjice. gnk-44336

Šivic Bernarda, Pako pri Borovnici 25,
Borovnica, potni list, št. AA 862145, izdala
UE Vrhnika. gnq-44155

Škrjanc Aleš, Levarjeva ul. 41, Ljublja-
na, potni list, št. AA 974628, izdala UE
Ljubljana. gny-44272

Škulj Silvo, Iršičeva 7, Slovenj Gradec,
potni list, št. AA 786381, izdala UE Slovenj
Gradec. gnd-44268

Šonc Marjan, Pristava pri Šentjerneju 14,
Šentjernej, potni list, št. AA 100418, izdala
UE Novo mesto. gnf-43941

Štante Samo, Ob Koprivnici 40, Celje,
potni list, št. BA 595941, izdala UE Celje.
gnu-44151

Štefanc Robert, Clevelandska 47, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 448288, izdala UE
Ljubljana. gnp-44381

Štepec Petra, Mandrge 5, Logatec, pot-
ni list, št. BA 919356, izdala UE Logatec.
gnq-44180

Štolekar Danilo, Žerjav 23, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. AA 917406, izdala
UE Ravne na Koroškem. gng-43965

Štolekar Nataša, Žerjav 23, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. BA 704551, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnh-43964

Treven Frančiška, Hotedršica 84, Hote-
dršica, potni list, št. AA 560854, izdala UE
Logatec. gnu-44226

Trojar Klemen, Hafnerjevo naselje 63,
Škofja Loka, potni list, št. BA 252708, izda-
la UE Škofja Loka. gnn-44108

Ušaj Damjan, Plače 7/a, Ajdovščina, pot-
ni list, št. AA 695255, izdala UE Ajdovšči-
na. gnk-43961

Velec Andrej, OF 5, Koper - Capodis-
tria, potni list, št. BA 578033, izdala UE
Koper. gnm-44284

Venedig Krej Marka Enka, Trg koman-
danta Staneta 5, Ljubljana, potni list, št. BA
898456, izdala UE Ljubljana. gny-44247

Vergan Maksim, Plavje 90, Škofije, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 151528, iz-
dala UE Koper. gnv-44129

Vergles Branko, Valjavčeva ulica 9,
Kranj, potni list, št. AA 625520, izdala UE
Kranj. gnd-44093

Vodopivec Hermina, Nova Sela 14, Ko-
čevje, potni list, št. BA 498399, izdala UE
Kočevje. gnu-43976

Vrbek Aleksandra, Okroglo 20, Naklo,
potni list, št. BA 859104, izdala UE Kranj.
gnj-44312

Vučko Milan, Taleška 11, Bled, potni
list, št. AA 186420, izdala UE Radovljica.
gnb-44270

Zabret Boštjan, Bobovek 10, Kranj, pot-
ni list, št. CA 25788, izdala UE Kranj.
gnw-44299

Zagoričnik Simon, Zagrad 92/a, Celje,
potni list, št. BA 683659, izdala UE Celje.
gng-44119

Zavrl Samo, Vinje 22, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. BA 636330, izdala UE Ljublja-
na. gnt-44027

Zbičajnik Jožefina, Stari trg 272, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 53018, izdala UE
Slovenj Gradec. gnv-44125

Zelenić Olga, Hladilniška pot 18/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 240240, izdala UE
Ljubljana. gnk-44386

Žalig Matija, Gornja Bistrica 80/c, Čren-
šovci, potni list, št. AA 387943, izdala UE
Lendava. gnk-44015

Žust Srečko, Mokrška vas 30, Spodnja
Idrija, potni list, št. AA 126135, izdala UE
Idrija. gnl-44410

Osebne izkaznice

Antolek Dejan, Ulica 25. maja 9, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 156415. gni-44038

Aratt Otis, Rožna ulica 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 174109. gnz-44321

Avsec Matija, Podlipoglav 25, Ljubljana-
Dobrunje, osebno izkaznico, št. 105732.
gnb-43970

Benić Zoran, Postaja 7, Most na Soči,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.105/2000. gni-44313

Bizaj Marjeta, Br. Praprotnik 7, Naklo,
osebno izkaznico, št. 382655. gns-44353

Borovnik Frančiška, Lipa pri Frankolo-
vem 27/a, Frankolovo, osebno izkaznico,
št. 291812. gnk-44411

Božič Anita, Straža 34, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 26013. gnw-44349

Brcar Draga, Vrhovci, Cesta XI/3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 213268.
gnf-44216

Bundalo Anja, Radvanjska 66, Maribor,
osebno izkaznico, št. 408555. gnc-44219

Canković Goran, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 161128.
gnp-44256

Černivec Marija, Devova 10/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 426859.
gnt-44227

Čufer Tanja, Ulica Pohorskega bataljona
247, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
55197. gng-44040

Čuk Damjan, Kokarje 19, Nazarje, ose-
bno izkaznico, št. 286151. gnx-44273

Debelak Roman, Otoče 4, Podnart, ose-
bno izkaznico, št. 276947. gnx-44402

Dečman Nina, Volkmerjeva 2/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 217174. gno-44282

Desnica Mario, Zupančičeva 3, Metlika,
osebno izkaznico, št. 122630. gnh-44139

Dešman Urška, Stantetova 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 407172. gnx-43973

Drolc Klavdija, Ojstriška vas 38, Tabor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.119/2000. gnn-44333

Fabjan Tinka, Struževo 14/d, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 433496. gnw-43999

Franc Drago, Tolsti vrh 56/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 362018.
gnz-44121

Fürbas Maja, Jiršovci 62, Destrnik, ose-
bno izkaznico, št. 188729. gnc-44123

Galič Robert, Obrežje 4, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 306011.
gnb-44145

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 454785.
gnc-44344

Gregorin Marija, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 136619.
gnx-44373

Habot Elizabeta, Kersnikova 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 73921.
gnd-44022

Halili Arafat, Andreja Kumarja 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 225944.
gnx-44073

Ham Alenka, Gubčeve brigade 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292601.
gnt-44052

Hvala Barbara, Stantetova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 272020. gno-44007

Janković Snežana, Rožna dolina, Cesta
VI/36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
283311. gnl-43935

Jeras Matej, Zg. Stranje 9/b, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 418155. gno-44207

Kalin Matjaž, Cesta 5, Ajdovščina, ose-
bno izkaznico, št. 398340. gnb-44420

Klobučar Helena, Rašiška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 249425. gns-44303

Kocuvan Branko, Rjavci 8, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 323414. gnm-44409

Kodra Ana, Na peči 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 87685. gnp-44031

Koren Andrej, Focheva ulica 27, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 55193.
gni-44213

Kosanec Mirko, Vodnikova cesta 119,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 270963.
gny-44147

Kostanjšek Darko, Zg. Tinsko 45, Loka
pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 366414.
gns-44328

Košmrlj Andreja, Cesta na Loko 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 378051.
gnl-44360

Krajnc Franc, Gregorčičeva 8, Velenje,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.3/2000. gnq-43980

Križaj Urška, XXX. divizije 32, Solkan,
osebno izkaznico, št. 259404. gnh-44418

Krušič Rok, Zgoša 53, Begunje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 267285.
gnb-44120

Kukanja Jožef, Prešerniv trg 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 121818.
gnk-44311

Kunaver Monika, Saveljska cesta 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 443261.
gno-44182

Lampret Borut, Muljava 3/a, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 114051.
gnm-44159

Lapornik Ivan, Opekarna 11/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 570640. gnn-43958

Levar Matej, Ferkova 18, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 243351. gnu-43901

Likar Sašo, Ul. 28. maja 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337196. gnp-44081

Majes Marijan, Cankarjeva 48, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 225956. gne-44417

Maričić Joko, Cesta na Markovec 7, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
228552. gnn-43983

Matijević Snježana, Clevelandska 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312733.
gnw-44399

Mulej Tadej, Štebijeva 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 324598. gny-43947

Muršec Tilen, Blejska Dobrava 58/b,
Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št.
42328. gnx-44348
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Namar Boris, Mariborska cesta 22, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 5250.
gng-44390

Novak Edvard, Robindvor 46, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 103097. gnq-44009

Osojnik Mojca, Valjavčeva 3, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 245771. gnh-44089

Pavešić Boris, Pri jezu 14, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 306674. gnl-44010

Perko Anja, Peričeva 54, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 188277. gns-44028

Peterle Toni, Strniševa 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 181673. gnv-44275

Polončič Sabina, Breznica 14, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 158542.
gnc-43994

Poštrak Stanislav, Žitence 35/a, Jurov-
ski Dol, osebno izkaznico, št. 91541.
gnf-44266

Potočnik Ljudmila, Dunajska 419, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 536240.
gnj-44012

Potočnik Mihael, Griže 90, Griže, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.113/2000. gnc-44244

Pučko Vlado, Baznikova ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 239495.
gnq-44080

Radovič Hermina, Cesta 1. maja 91, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 62124.
gnd-44343

Rajh Mateja, Sp. Ključarovci 2, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 419212.
gni-43963

Razgoršek Špela, Cesta v Bevče 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 256766.
gnd-44243

Rebek Modic Saša, Belokranjska cesta
22, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
206597. gnr-44154

Rihar Jurij, Velika stara vas 14/b, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 343901.
gnq-44305

Roblek Polona, Bašelj 20, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 238786. gny-44276

Rozman Stanislav, Simona Jenka 6,
Medvode, osebno izkaznico, št. 347749.
gnn-44383

Rupnik Marinka, Polžanska vas 15,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
166943. gnm-44334

Sitar Miha, Stožice 29/a, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 469336. gno-43957

Strnad Gregor, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 274168.
gnp-44281

Suljanović Hamdija, Meljski dol 33, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 79181.
gne-44267

Ščurk Roman, Sp. Rudnik I/6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 314978.
gnb-44095

Šebenik Špela, Gmajna 34, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 239136.
gns-44078

Škrjanec Joško, Žerovinci 48, Ivanjkov-
ci, osebno izkaznico, št. 197567.
gnc-44419

Šlander Metka, Jana Husa 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 279540.
gny-44047

Teršar Lidija, Obrade 2, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 36612. gne-44042

Tonin Magdalena, Žeblarska 9, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 493395. gnp-44356

Trček Silva, Rovte 114, Rovte, osebno
izkaznico, št. 3454. gnw-44249

Tutić Ešef, Antoličičeva 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 111698. gnm-44134

Valenti Dejan, Radvanjska cesta 61, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 148915.
gni-44242

Verdnik Irena, Griže 125, Griže, osebno
izkaznico, št. 339283. gni-44117

Vidic Jana, Istrska 52, Maribor, osebno
izkaznico, št. 304444. gnd-44218

Vidmar Stanislava, Grčna 22, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 183045.
gnu-43951

Vodušek Andrej, Hofmanova 3, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 68478.
gne-44392

Vrenjak Tomi, Trebenče 1, Cerkno, ose-
bno izkaznico, št. 302187. gni-43913

Vukosav Stanko, Kajuhova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 288507. gnu-44376

Zajec Špela, Tomšičeva 23, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 329330.
gnn-44133

Zupančič Bogdan, Šmarca, Štajerska 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 275633.
gnh-44164

Zupančič Nataša, Topniška ulica 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 367699.
gnm-43909

Žabkar Maja, Ravno 14, Raka, osebno
izkaznico, št. 237729. gne-44096

Žalik Metka, Tomšičeva ulica 7, Lenda-
va - Lendva, osebno izkaznico, št. 212252.
gnc-44094

Žaucer Tadej, Kopališka ulica 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 9419.
gnm-44034

Vozniška dovoljenja

Ambrožič Anton, Pribinci 15, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8345, izdala UE Črnomelj. gnw-43899

Anželj Iztok, Slavšina 32, Vitomarci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39078,
izdala UE Ptuj. gnb-44195

Arnuš Sandra, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1424559, reg. št. 36053, izdala UE
Domžale. gnk-44011

Bajrić Djemka, Podlubnik 159, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18094, izdala UE Škofja Loka.
gnw-44174

Barlič Klara, Blagovica 3, Blagovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1449310,
reg. št. 32712, izdala UE Domžale.
gnu-44101

Beci Ferdinand, Brstje 5/a, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32213,
izdala UE Ptuj. gne-44217

Bečirović Sani, Ozka ulica 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20792. gni-44342

Bedenik Metka, Malgajeva ulica 11, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
947285, reg. št. 20141, izdala UE Vele-
nje. gnn-44387

Bekavac Anto, Frankovo naselje 45, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19892, izdala UE Škofja Loka. gnm-44259

Belak Zmaga, Škofja vas 37, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 78333,
reg. št. 39175. gng-44144

Benc Miran, Kajuhova 1, Pragersko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17557.
gnc-44194

Bertok Ljubo, Liminjanska 77, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BF,
reg. št. 1634, izdala UE Piran. gny-44297

Bizaj Marjeta, Br. Praprotnik 7, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
602155, reg. št. 43062, izdala UE Kranj.
gni-44188

Blažič Maja, Dilce 35, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15512,
izdala UE Postojna. gnh-44189

Bogataj Gabrijela, Dramlje 15/a, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
08909, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-44412

Bolčič Cvetka, Veliki trg 10, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6913,
izdala UE Izola. gnb-44070

Borštnar Jože, Kidričevo naselje 24, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 14433, izdala UE Postojna.
gnk-44111

Boškan Rada, Gogalova 4, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 286989,
reg. št. 30158. gnu-43926

Božič Anita, Straža 34, Cerkno, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090438,
reg. št. 10928, izdala UE Idrija. gnu-44351

Brcar Draga, Vrhovci, Cesta XI/3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321894, reg. št. 70377, izdala UE Ljublja-
na. gnh-44214

Brecelj Marija, Lavričeva 57, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
830895, reg. št. 11576, izdala UE Ajdov-
ščina. gnk-44286

Bregar Mija, Podrečje 2/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676415, reg. št. 9130, izdala UE Domža-
le. gnv-44050

Cek Nina, Ul. Ivana Turšiča 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17961, izdala UE Sežana. gnr-44229

Cigula Karel, Kukava 20, Juršinci, potr-
dilo o opravljenem CPP, št. 2418, izdala
UE Ptuj. gnf-44066

Cugelj Gregor, Most na Soči 91, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
1461245, izdala UE Tolmin. gnv-43925

Čelesnik Nina, Prešernova 15, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
869969, reg. št. 15291, izdala UE Radov-
ljica. gny-44301

Čerin Andrej, Leskovica 14, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27720,
izdala UE Škofja Loka. gnp-43906

Černe Matija, Trpinčeva ulica 88/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050009, reg. št. 184702, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-44306

Černivec Janko, Devova ulica 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 390798, reg. št. 80777, izdala UE
Ljubljana. gnv-44200

Černivec Marija, Devova ulica 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 322011, reg. št. 20710, izdala UE
Ljubljana. gnw-44199

Čufer Tanja, Ulica Pohorskega bataljona
247, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 730079, reg. št. 139194, izda-
la UE Ljubljana. gnh-44039

Debeljak Janko, Grič, Cesta I/13, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3178, izdala UE Ribnica. gnk-44036

Derganc Tomaž, Šarhova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264489, reg. št. 182247, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-44075

Dermelj Boštjan, Vošnjakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 212401, reg. št. 148010,
izdala UE Ljubljana. gnb-43920

Dešman Urška, Stantetova ulica 9, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382859, reg. št. 29865, izdala UE Vele-
nje. gns-43903

Dolar Vanja, Ulica heroja Staneta 5, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2364,
izdala UE Žalec. gnz-44046

Drole Silvo, Gozdarska ulica 4, Bled,
vozniško dovoljenje, št. S 1019962, reg.
št. 24103. gnb-43945

Fortuna Melita, Zdešarjeva cesta 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686623, reg. št. 178986, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-44162

Fotez Aleš, Trebinjska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458772, reg. št. 218038, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-44379

Franc Drago, Tolsti vrh 56/a, Ravne na
Koroškem, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. 10032, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnc-44069

Frljužec Ana, Vrzdenec 60, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1104452, reg.
št. 205679, izdala UE Ljubljana. gnk-43986

Gabrijelčič Gašper, Streliška ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213351, reg. št. 221506, izdala UE
Ljubljana. gng-44215

Gerbec Aleksander, Zali breg 12, Do-
brovo v Brdih, vozniško dovoljenje.
gnd-44068

Glivar Srečko, Danila Bučarja 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20856, izdala UE Novo mesto.
gno-44232

Golob Dragica, Aškerčeva 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
744736, reg. št. 24022, izdala UE Vele-
nje. gnt-43902

Gradnik Elizabeta, Bohinjska Bela 21,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 723811, reg. št. 19725.
gnr-44329

Grčar Laura, Pot na blata 4, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131990, reg. št. 31563, izdala UE Dom-
žale. gnj-44362

Grčić Vladimir, Umekova ulica 25, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 84871, reg. št. 21178, izdala UE Dom-
žale. gns-44103

Gregorin Marija, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266486, reg. št. 44679, izdala UE Ljub-
ljana. gny-44372

Hari Mateja, Jenkova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16737,
izdala UE Kamnik. gnu-44251

Hode Andrej, Ratež 6/a, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 29947, izdala
UE Novo mesto. gnw-43924

Holešek Valerija, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488201, reg. št. 240947, izdala UE
Ljubljana. gnw-44049

Horvat Milan, Markišavska 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 19091.
gnd-43918

Hrastel Anton, Troblje 27, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 4982, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-44202

Hriberšek Igor, Klokočovnik 3, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9795. gnd-44018

Hudolin Mateja, Endliherjeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193156, reg. št. 220601, izdala UE
Ljubljana. gnh-43914

Jakopin Gašper, Streliška ulica 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37120, izdala UE Novo mesto. gnx-43923

Jakopina Ignac, Suhi vrh 28, Fokovci,
vozniško dovoljenje, št. 34951. gne-43942

Januš Martin, Pod hrasti 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1191036, reg. št. 62682, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-44198

Jelovčan Hermina, Podlubnik 187, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22429, izdala UE Škofja Loka. gnw-44099

Jevševar Božidar, Vrhovo 16, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1034955, izdala UE Laško. gni-44088

Kališ Franc, Srednje Gameljne 17, Ljub-
ljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 148211, reg. št. 33004,
izdala UE Ljubljana. gnq-44205

Kaučič Rajko, Juršinci 6/a, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
32455, izdala UE Ptuj. gnb-44320

Kaudek Mateja, Cesta 1. borcev 21,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11951, izdala UE Brežice. gne-43967

Kavšek Jelka, Svibno 16, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11079, iz-
dala UE Laško. gnk-43911

Kebe Mateja, Puhova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810387, reg. št. 180061, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-44184

Kitanović Slobodan, Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 849465, reg. št. 92294, izda-
la UE Ljubljana. gny-44347

Klarić Neven, Kotlje 197, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3975,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnu-44201

Kocjančič Kaši, Šmarje 42/b, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
39923, izdala UE Koper. gne-44292

Kokalj Zvonko, Brezje pri Tržiču 41/a,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 48, izdala UE Tržič. gny-44072

Kokol Anton, Kozminci 15, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
81438, izdala UE Maribor. gny-44197

Kokol Mirko, Dornava 74, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28389, iz-
dala UE Ptuj. gnh-43939

Kolbl Martin, Bratonci 37, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 4427. gnj-43937

Komić Jasmina, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433178, reg. št. 184176, izdala UE
Ljubljana. gni-44238

Korošec Ferdinand, Čopova ulica 3, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5272, izdala UE Črnomelj. gnk-44086

Kosanec Mirko, Vodnikova cesta 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 136139, reg. št. 157067, izdala UE
Ljubljana. gnz-44146

Koštomaj Irena, Na Golovcu 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35688, izdala UE Celje. gnj-44087

Kovač Igor, Zeče 22, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2209, izdala UE Slovenske Konjice.
gnt-44206

Kovačič Nataša, Ledine 139, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28372,
izdala UE Nova Gorica. gnq-44055

Krapež Katarina, Vodnikovo naselje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285408, reg. št. 226796, izdala UE
Ljubljana. gnj-44287

Krištof Bernarda, Prešernova cesta 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1382441, reg. št. 29739, izdala UE Ve-
lenje. gnl-44035

Kunaver Monika, Saveljska cesta 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1216307, reg. št. 222657, izdala UE
Ljubljana. gnp-44181

Kušar Julijana, Samotorica 16, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1299172, reg. št. 173640, izdala UE
Ljubljana. gnn-43933

Lampret Borut, Muljava 3/a, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
224830, reg. št. 11167, izdala UE Grosu-
plje. gnl-44160

Lavrin Janez, Ulica 29. novembra 48,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
23887. gnl-44260

Lazar Marijeta, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322397, reg. št. 28520, izdala UE
Ljubljana. gnf-44241

Laznik Barbara, Lepa njiva 97, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8739,
izdala UE Mozirje. gnj-44262

Lilek Tomislav, Panonska ulica 13, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 32190.
gni-43938

Lipušček Vasja, Dolenja Trebuša 36,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
1289816, izdala UE Tolmin. gnt-43927

Ljubojevič Goran, C. C. Tavčarja 10, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1475008, izdala UE Jesenice.
gnb-43995

Lukan Štefan, Hotedršica 33, Hotedrši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
313, izdala UE Logatec. gni-44113

Luskovič Iztok, Ptujska 2, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10679,
izdala UE Ormož. gnd-44193

Lutar Sebastjan, Vilharjeva 19, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13579, izdala UE Postojna. gng-44190

Maček Simona, Cesta talcev 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023009, izdala UE Velenje. gnr-44204

Maliqaj Harib, Litijska cesta 297, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
352254, reg. št. 229907, izdala UE Ljub-
ljana. gng-44140

Matijević Snježana, Clevelandska 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1453586, reg. št. 235621, izdala UE
Ljubljana. gnv-44400

Matjašič Dušan, Gorica 25, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578809, reg. št. 27762, izdala UE Domža-
le. gnk-43936

Matvos Vinko, Gmajna 44, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 344, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-44192

Medved Maja, Mariborska cesta 11, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 5891.
gnf-44341

Medvedec Andrej, NEK naselje 1/a, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17368.
gny-43922

Mežan Pavel, Seliška 7, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 26777, reg.
št. 19588. gnc-43944

Milanez Barbara, Rožna dolina, Cesta
VI/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688140, reg. št. 114301, izda-
la UE Ljubljana. gnh-44414

Mori Smiljan, Vurmat 17, Ožbalt, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6803,
izdala UE Radlje ob Dravi. gng-44115

Mrak Simon, Hrastje 198, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 57354356,
reg. št. 51880. gng-44065

Mravlje Dušan, Za gradom 18, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861839,
reg. št. 8472, izdala UE Idrija. gnz-44271

Mustar Martina, Vodmatska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653599, reg. št. 111744, izdala UE
Ljubljana. gng-44165

Nadj Romina, Korte 59/a, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6485, izdala UE Izola. gnb-44370

Namar Boris, Mariborska cesta 22, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 4266.
gnh-44389

Nose Boris, Vrhpolje pri Kamniku 86,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13286, izdala UE Kamnik. gng-44290

Novak Edvard, Robindvor 46, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 1044.
gnn-44008

Oblak Cirila, Kolesarska pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
63529, reg. št. 18893, izdala UE Ljublja-
na. gns-44403

Oset Boštjan, Krajnčica 12, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10162,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnz-43996

Osojnik Mojca, Valjavčeva 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307377, reg. št. 50904, izdala UE Kranj.
gng-44090

Ostojič Željko, Sp. Škofije 147, Škofije,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. B, št.
23640, izdala UE Koper. gnx-43948

Ozimec Lidija, Markova 17, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
44559, izdala UE Koper. gnz-43921

Pavlovič Silva, Drašiči 42, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1133083,
reg. št. 5202, izdala UE Metlika.
gns-43928

Peterca Štefanija, Dobrunjska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146560, reg. št. 13056, izdala UE
Ljubljana. gns-44278

Pipalovič Milan, Osek 91, Šempas, voz-
niško dovoljenje. gne-44067

Podergajs Tanja, Pobrež 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22260. gnj-44187

Podgrajšek Boštjan, Brinjeva gora 13,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10184, izdala UE Slovenske Konjice.
gnb-44045

Potočnik Jana, Savska cesta 2, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1354780, reg. št. 35407. gnz-43946

Poznajelšek Frančiška, Šišenska cesta
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 83485, izdala UE Ljubljana.
gnz-43971

Požar Lavra Irena, Parecag 158, Sečov-
lje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4567, izdala UE Piran.
gnh-43943

Premk Mija, Lavričeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286569, reg. št. 227225, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-44396

Pšeničnik Franc, Na Šancah 3, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 404, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnw-44324

Pučko Vlado, Baznikova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292762, reg. št. 145299, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-44079

Pungartnik Rus Mojca, Šišenska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 508772, reg. št. 1533, izdala UE
Grosuplje. gns-44253

Ravbar Danilo, Križ 160, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5884,
izdala UE Sežana. gni-44063

Razgoršek Špela, Cesta v Bevče 16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1218337, reg. št. 23253, izdala UE Ve-
lenje. gnm-44209

Rihar Jurij, Velika stara vas 14/b, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1445358, reg. št. 22602, izdala UE Gro-
suplje. gnr-44304

Rihtarec Ivan, Trubarjeva cesta 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 320103, reg. št. 116129, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-44404

Rijavec Dejan, Lendavsko naselje 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 38442. gnn-44208

Roblek Polona, Bašelj 20, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809647, reg. št. 44668, izdala UE Kranj.
gnt-44277

Rozman Mojca, Pod Stražico 15, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001123184, reg. št. 9447, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnt-44302

Rudolf Resnik, Ipavčeva 13, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1170763, izdala UE Žalec. gnv-43975

Rugelj Jože, Stanežiče 48/a, Ljubljana-
Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1367512, reg. št. 232571, izdala UE
Ljubljana. gno-43907

Sitar Miha, Stožice 29/a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1341620, reg. št. 53257, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-43956

Skaberne Petra, Cesta Gorenjskega
odreda 1, Bled, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 900527, reg. št. 23068, izdala
UE Radovljica. gnd-44293

Slamenšek Franc, Zg. Hajdina 137, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 15986, izdala UE Ptuj. gni-44363

Smolnikar Miha, Rožna ulica 41, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 91/2000. gnb-44395

Stariha Peter, Sodji vrh 1, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 4254,
izdala UE Črnomelj. gnm-43984

Strelec Lidija, Mački 14, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 813178, reg.
št. 101605, izdala UE Ljubljana.
gny-44397

Ščernjavič Danilo, Kovaška 12, Odran-
ci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14682,
izdala UE Lendava. gnz-44196

Ščuka Tine, Kettejeva 7, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11893, iz-
dala UE Postojna. gnz-44071

Šepec Igor, Cesta v Zgornji Log 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 886566, reg. št. 198967, izdala UE
Ljubljana. gnw-44124

Šild Boštjan, Blato 25, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12089. gno-43932

Šimnovec Nika, Štefančeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366470, reg. št. 234348, izdala UE
Ljubljana. gnv-44300

Šivic Bernarda, Pako pri Borovnici 25,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 7326, izdala UE Vrhnika. gnp-44156

Škafar Damijan, Ižakovci 44/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15349,
izdala UE Lendava. gni-44013

Škarica Igor, Ivana Regenta 37, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16393.
gng-43940

Školnik Ljubko, Ul. Franca Mlakarja 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342982, reg. št. 230732, izdala UE
Ljubljana. gnl-44310

Špilak Branko, Krtince 10/a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18436,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-43993

Štamcar Stojan, Na brezno 16, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1369356, reg. št. 232863,
izdala UE Ljubljana. gnr-44104

Štern Polonca, Srednja vas 34, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32823,
reg. št. 39394, izdala UE Kranj. gnj-44062

Štolekar Danilo, Žerjav 23, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9902, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-43930

Štolekar Nataša, Žerjav 23, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16500, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnp-43931

Štupar Andrej, Hruševec 50, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23380,
izdala UE Novo mesto. gnn-44358

Tomšič Stanislava, Berčonova pot 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885910, reg. št. 136567, izdala UE
Ljubljana. gnw-44274

Trček Silva, Rovte 114, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3512, izdala
UE Logatec. gnx-44248

Uštar Barbara, Petrčeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2147, reg. št. 180620, izdala UE Ljublja-
na. gnt-44327
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Valoh Dragutin, Linhartova cesta 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1460052, reg. št. 242682, izdala UE
Ljubljana. gnx-44048

Velkavrh Ciril, Podreber 4, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215957, reg. št. 180001, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-43968

Verdnik Irena, Griže 125, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6141,
izdala UE Žalec. gnh-44114

Vičič Miran, Vlahovičeva 56, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
reg. št. 22084, izdala UE Koper.
gnu-44401

Vižin Tomaž, Podpeč 52, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1193531, reg. št. 219934, izdala UE Ljub-
ljana. gns-44228

Vogrin Andrej, Lendavska ul. 45, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
31464. gns-44203

Volk Petra, Cesta na jezero 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054605, reg. št. 25818, izdala UE Vele-
nje. gnc-44044

Vrbič Zoran, Dragomer, Na grivi 39,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 9212, izdala UE Vrhni-
ka. gnn-44308

Vrenjak Tomi, Trebenče 1, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1345494, reg. št. 9696, izdala UE Idrija.
gnj-43912

Vrhnjak Dušan, Sv. Danijel 98, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4231.
gny-43997

Zadravec Alojz, Partizanska ulica 16,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 23277.
gnh-44064

Zajec Špela, Tomšičeva 23, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14316, izdala UE Slovenj Gradec.
gnv-44025

Zaveršnik Andrej, Mala Mislinja 2/a, Mi-
slinja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14477, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-43919

Zemljič Barbara, Splitska ulica 31, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946802, reg. št. 24783, izdala UE Vele-
nje. gnq-44330

Zgonc Franc, Ravnik 16, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1316286, reg. št. 7201, izdala UE Treb-
nje. gnl-43910

Zlobko Jaka, Cerklje 14, Cerklje ob Kr-
ki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15500,
izdala UE Brežice. gnh-44014

Zupan Rok, Brezovica 32/a, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 38762, izdala UE Novo mesto.
gno-44332

Zupančič Nataša, Topniška ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251914, reg. št. 224613, izdala UE
Ljubljana. gnn-43908

Žabkar Maja, Ravno 14, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18494.
gny-44097

Žaucer Tadej, Kopališka ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101878, reg. št. 163978, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-44033

Živčič Tomova Anna, Cesta na Roglo
17/c, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5586. gnb-44020

Žvab Silva, Cesta na Barju 20, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566510, reg. št. 119433, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-44246

Zavarovalne police

Brada Fitim, Veluščkova ul. 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 295435, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gng-44340

Filipčič Pavel, Tatre 16, Obrov, zavaro-
valno polico, št. 0793842, izdala zavaroval-
nica Adriatic Koper. gnf-44291

Gartner Marija, Podlubnik 154, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 280401,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-44314

Horvat Slavko, Brodarska ulica 16, Liti-
ja, zavarovalno polico, št. 294502, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-44361

Kozin Franc, Podlubnik 293, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 272184, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-44318

Malić Željko, Gotska ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 302980, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnh-43989

Medjedović Safet, Zlatek 41/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101341376, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnj-43987

NISSA d.o.o., Knezova ulica 19, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101341429, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gni-43988

Oblak Zmago, Zabukovica 78, Griže, za-
varovalno polico, št. 101294060.
gnf-44366

Pavc Zdenko, Mandeljčeva pot 7/a,
Kranj, zavarovalno polico, št. 625590, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-44019

Rant Helena, Stara Loka 122, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 296006, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-44317

Samsa Erika, Viška cesta 31, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 715808, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnu-44051

Serban Igor, Koroška 120, Maribor, za-
varovalno polico, št. 340634, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., Filiala Maribor.
gne-43992

Sever Jože, Pečarovci 91/b, Mačkovci,
zavarovalno polico, št. 304537.
gng-44365

Svenda Anica, Mirna 6, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 379867.
gnd-44368

Škrinjar Mario, Škerjančeva ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 707564, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnx-44148

Švegel Andrej, Lom pod Storžičem 35,
Tržič, zavarovalno polico, št. 726889, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d.. gni-44338

Tominec Darko, Gorjansko 12, Komen,
zavarovalno polico, št. 0770758, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnc-44319

Urbanec Frančiška, Žiganja vas 59/a,
Križe, zavarovalno polico, št. AO 272119,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gng-44315

Vezjak Aleksander, Lešane 35, Apače,
zavarovalno polico, št. 294821.
gne-44367

Vidic Jurij, Jalnova ulica 50, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0727607, izdala za-
varovalnica Tilia. gnr-44029

Vidmar Roman, Dragomelj 3, Domžale,
zavarovalno polico, št. 101331470, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-44235

Spričevala

Berstovšek Robert, Ul. Kozjanskih bor-
cev 4, Brežice, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole v Krškem, izdano leta 1991.
gno-44357

Dimnik Anastazija, Gornji Rudnik I/11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, izdano leta 1988.
gnj-44112

Erjavec Joško, Dolenja nemška vas 8,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Novo mesto, št. 13/79, izdano
19. 9. 1979, poklic avtomehanik. gnv-43929

Gorinjac Rijad, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Cvet-
ko Golar, izdano leta 1995. gnj-44237

Gostiša Mojca, Pod Grintovcem 16/a,
Logatec, spričevalo od 1. do 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1981, 1982 in
1983. gne-44296

Hvala Boštjan, Polje 25, Zagorje ob Sa-
vi, spričevalo 1., 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektro šole v Tr-
bovljah, izdano leta 1992 , 1993 in 1994.
gns-44153

Kern Roman, Industrijska 2/a, Radom-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-44074

Maver Tatjana, Malo Lipje 10, Žužem-
berk, spričevalo 1 in 3. letnika Srednje go-
stinske šole v Novem mestu. gnk-44186

Murtić Ago, Detelova 3, Ljubljana, diplo-
mo Srednje šole trehničnih strok in osebnih
storitev v Ljubljani, št. VIII/1378 R-26.
gnb-44220

Puškarič Matija, Javor 33/c, Ljubljana-
Dobrunje, indeks, št. 11000143, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo. gnn-44083

Rabuzin Branko, Debro 3, Laško, in-
deks, št. 12090045087, izdala Višja šola v
Celju. gnv-44350

Sapeta Bajec Vladka, Laze 44, Borovni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Sapeta Vladka. gno-44107

Simonič Petra, Drašiči 56, Metlika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Čr-
nomelj, izdano leta 1998. gnt-44252

Sirotić Mario, Marine III ulica, Umag, in-
deks, izdala Fakulteta za telesno kulturo v
Ljubljani. gnc-44294

Škaper Boris, Rožanska ulica 6, Ljublja-
na, indeks, št. in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za strojništvo v Ljubljani.
gnv-44225

Škufca Damjan, Lazina 8, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole v Novem mestu. gnz-44421

Šljivič Šimo, Stantetova 10, Velenje, di-
plomo št. 121/86, izdana leta 1986 za po-
klic rudar in rudarski tehnik na ime Jeleć
Stipo. gnz-44346
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Štravs Klemen, Ul. Vena Pilona 8, Koper
- Capodistria, indeks, št. 09970160, izdala
FPP Portorož. gnu-44359

Tomc Branko, Rožna dolina c. VI 12,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gnq-44230

Vukovac Domen, Tominčeva 12, Kranj,
spričevalo od 1 do 4 razreda OŠ Lucijana
Seljaka. gnp-44231

Zupin Barbara, Predoslje 183, Kranj, in-
deks, št. 41200127. gnt-44352

Železnik Rupert Adeal, Rojčeva 7, Ljub-
ljana, indeks, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani leto izdaje 1991 - podiplomski štu-
dij. gnp-44106

Ostali preklici

Avsec Matija, Podlipoglav 25, Ljubljana-
Dobrunje, študentsko izkaznico, št.
28009173, izdala Fakulteta za naravoslo-
vje in tehnologijo. gnt-43977

AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti posamično pregle-
danega vozila, št. B 1001899. gnr-44004

Cijan Mitja, Prevoje pri Šentvidu 145,
Lukovica, delovno knjižico. gnq-44005

Česen Joža, Žiganja vas 66, Križe, potr-
dilo o opravljenem izpitu- varstvo pri delu za
voznika traktorja, izdala Kmetijska šola v Kra-
nju, leta 1997. gnr-44354

Fabjančič Peter, Cesarjeva ulica 25, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 40163, ser.
št. 337296, izdana 20. 10. 1995. gng-43915

Ficko Aleš, Staneta Rozmana 6, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 64589,
ser. št. A 0405030, izdana 16. 10. 1998 v
Murski Soboti. gne-43917

Glušac Boris, Seliškarjeva 12, Grosu-
plje, študentsko izkaznico, št. 26103812,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo v Ljubljani. gno-44307

Golnar Renata, Sovjak 54, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gnt-44152

Golob Hermina, K Roku 42, Novo
mesto, delovno knjižico reg. št. 37155,
izdana leta 1992 v Novem mestu.
gnz-44021

Javornik Tanja, Celovška cesta 140,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-44059

Jemec Simon, Škocjan 14, Dob, delov-
no knjižico. gng-44240

Jeretič Nataša, Sončna pot 8, Portorož -
Portorose, študentsko izkaznico, št.
19783565, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq-44030

Jesenko Milan, Jezero 87, Preserje, li-
cenco, št. 009284 za vozilo reg. št. LJ P5-
80D. gnq-44380

Jesenko MIlan, Jezero 87, Preserje, cer-
tifikat licence, št. 009284/14350/03-
KN38/2000 z dne 23. 2. 2000, serijska
št. OZS 0010418. gnp-44406

JORGIČ D.O.O., Sejmiška pot 6, Seža-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1061822 in A 1052919.
gnc-44394

Kavčič Egon s.p., Pod Sablanico 2, Se-
žana, delovno knjižico št. 1061661, izdana
21. 4. 2000 v Sežani. gng-44265

Klauž Tina, Lošca 56, Vrhnika, študent-
sko izkaznico, št. 21016630, izdala FDV v
Ljubljani. gne-44167

Koštomaj Dušan, Cafova 1, Ptuj, delov-
no knjižico. gnq-44355

Kovačič Ana, Mucherjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 943, izdal LPP.
gny-44322

Kunaver Monika, Saveljska cesta 55,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71980124, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnn-44183

Lapajne Lidija, Opatje selo 27/h, Miren,
delovno knjižico. gnk-44061

Lovšin Branko, Gornje Lepovče 21, Ri-
bnica, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 01/05-1100/99 z dne 13.
10. 1999. gnh-44289
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Markovič Jožefa, Gorazdova 10, Ljublja-
na, vozno karto, št. 312, izdal LPP.
gns-44378

Merdanović Dursuma, Ulica Španskih
borcev 37/c, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-44234

Nemevšek Miha, Reška cesta 17, Pre-
bold, študentsko izkaznico, št. 28010087,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnk-44161

Puž Jana, F. Peršića 4, Opatija, študent-
sko izkaznico, št. 25005860, izdala Fakul-
teta za arhitekturo. gnl-44110

Rizvič Sanja, Pokopališka 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23582, izdala Vi-
soka upravna šola. gno-44382

Sever Martina, Cesta 47, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 41990375, izdala
Medicinska fakulteta. gnh-44364

Sivčevič Vujadin, Log 27, Hrastnik, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0223888. gnp-44331

Sorec Silvo, Vodule 1, Dramlje, delovno
knjižico, št. A 447174, reg. št. 14071, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gni-44413

Stojan Katarina, Bodrišna vas 21, Grobel-
no, študentsko izkaznico, št. 21012901, iz-
dala Fakulteta za družbene vede. gnw-44024

Svetec Jožef, Krog, Trubarjeva 39, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
45695, ser. št. 300747, izdana 13. 10.
1983 v Murski Soboti. gnl-44060

Škrabec Klemen, Rob 11, Rob, delovno
knjižico. gnm-44109

Tancoš Branko, Merljaki 53, Renče, de-
lovno knjižico. gnf-43916

Vidmar Evgen, Col 87, Col, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila LA-
DA NIVA 1600, št. šasije
XTA212100S1088310. gne-43950

Žolger Zlatko, Kidričeva ulica 45, Roga-
ška Slatina, delovno knjižico št. 21401/92,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt-44002

Žolger Željko, Kidričeva ulica 34, Roga-
ška Slatina, delovno knjižico št. 21402/92,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnw-44003
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