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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
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. 03204-1/99
Ob-51254
1.Naročnik, poštni naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1380 Stari trg.

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. 407-0135/2000
Ob-51261
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. Člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev, II. faza.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za
družbene vede
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,800.000 SIT.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica, d.d.,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo vodovodnega zajetja in omrežja za
vodovod Loška dolina (Kozarišče).
7. Pogodbena vrednost: 53,856.429,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,944.603,80 SIT; 53,856.429,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9477.
Občina Loška dolina

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,385.000 SIT in 7,800.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: IMOS Inženiring, d.d.
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,935.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,975.000 SIT in 12,935.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost, Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: IMOS investicijske gradnje, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 68,600.000
SIT.

Leto XI

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,800.000 SIT in 68,600.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: LIZ Inženiring, d.d. Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,250.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,500.000 SIT in 29,250.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: IMOS Inženiring, d.d.
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 58,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,000.000 SIT in 58,200.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta matematiko in fiziko
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,940.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,450.000 SIT in 5,940.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za računalništvo in informatiko
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Domplan, d.d., Kranj.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,000.000 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,000.000 SIT in 30,000.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: IMOS Inženiring, d.d.
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,500.000 SIT in 5,000.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani – Visoka šola za
zdravstvo
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,600.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,200.000 SIT in 19,600.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Proplus, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,750.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,500.000 SIT in 27,750.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Mariboru – Poslovno ekonomska fakulteta
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Proplus, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,400.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,600.000 SIT in 14,400.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Mariboru – Študentski domovi, investicija DOM 2 pri parku
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Proplus, d.o.o., Maribor.
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6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,845.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,540.000 SIT in 6,845.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Mariboru – Študentski domovi, investicija novogradnje
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Proplus, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 29,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,800.000 SIT in 29,500.000 SIT.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 624
Ob-51247
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, Republika Slovenija, tel.
04/515-93-00; faks 04/515-93-99; e-mail: marjan. ursic@rudnik-zv.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba del na trajni opustitvi izkoriščanja uranove rude v
Rudniku urana Žirovski vrh vključuje:
a) dela na opustitvi pridobivanja uranove
rude s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami pridobivanja, ki obsegajo:
– trajno zapiranje vhodov v jamo z zasipavanjem in ureditvijo odvodnjavanja,
– dela v jami za zmanjšanje onesnaženosti jamske vode (sanacija potopljenih odkopov, predhodno odvodnjevanje jamske
vode z vrtanjem in ureditev kontroliranega
odvodnjevanja jamske vode s kanali in pregradami),
– stabilizacija opuščenih in delno zarušenih odkopnih prostorov v jami z zasipavanjem;
b) dela na trajnem prenehanju obratovanja jalovišča hidrometalurške jalovine

11., 12.
Študentski domovi v Ljubljani
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: LIZ Inženiring, d.d. Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
izvajanje svetovalnega inženiringa, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 57,420.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,480.000 SIT in 57,420.000 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-38300.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Boršt in jalovišča jamske jalovine Jazbec,
ki obsegajo:
– preoblikovanje in zmanjšanje naklonov
brežin,
– večplastno prekrivko jalovišč (jalovišče
Boršt s površino ca. 4 ha in jalovišče Jazbec s površino ca. 5 ha),
– ureditev odvodnjevanja zalednih in površinskih voda jalovišč z izvedbo del (piezometri, inklinometri itd.) za izvajanje monitoringa;
c) dela na trajni sanaciji ostalih objektov,
ki so bili v zvezi z obratovanjem rudnika in
obsegajo:
– trajno ureditev območij odlagališč jamske izkopnine z odvozom na jalovišče Jazbec,
– sanacijo območij raziskovalnih del in
kontaminiranih površin ter rušenje in sanacije objektov, ki so bili v zvezi s pridobivanjem uranove rude.
4. Kraj dobave: Gorenja vas – Todraž –
Republika Slovenija.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2001 (predviden
začetek del je januar 2002, rok dokončanja
del je 48 mesecev).
6. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Republika Slovenija, Boris Likar,
univ. dipl. inž. rud., tel. 04/515-93-30.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: proračun RS in kredit
Evropske investicijske banke.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. junij 2001.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Gorenja vas
Št. 2011-3/2001-02/3
Ob-51251
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor; Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: tel. 02/250-63-10,
faks 02/251-52-21.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških, instalacijskih del, z zunanjo
ureditvijo in priključki za izgradnjo drugega stolpiča varovanih stanovanj ob
Panonski ul. v Mariboru.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Stanovanjski sklad občine Maribor, Danica Putora, inž. gr., tel. 02/250-63-18.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Stanovanjski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Št. 45/1803/2001
Ob-51272
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava odklopnikov in ločilnikov 110, 220 in 400 kV.
4. Kraj dobave: enote Elektroprenosa
ELES-a.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: pri
naročniku, Prenos električne energije, četrto nadstropje, Marko Hrast.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 1/01
Ob-51329
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: komunalne storitve
- čiščenje prostorov bolnišnice, skupna
površina čiščenja ca. 70.000 m2.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij/avgust.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: skupina za javna naročila, Peter Weissensteiner.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: naročnik bo oddal javno
naročilo po odprtem postopku. Z izbranim
izvajalcem bo sklenjena pogodba za izvajanje storitev za obdobje 5 let. Ocenjena letna vrednost naročila je 250,000.000 SIT .
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-51351
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Št.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja Mladinskega hotela v urbanem kulturnem središču Metelkova.
4. Kraj izgradnje: urbano kulturno središče v Metelkovi, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Vida Stanovnik.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ni.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Sklep
o delni razveljavitvi javnega razpisa
Št. 140
Ob-51327
CUDV Črna na Koroškem razveljavlja del
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001, kateri
se nanaša na skupino 1 – kurilno olje.
Sklep o razveljavitvi je sprejet na podlagi
16. člena, 1. točka ZRPJN.
V času ocenitve prispelih ponudb sta oba
ponudnika spreminjala razpisno dokumentacijo.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/00
Ob-51438
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za priključek Razdrto, notranja oprema za CP Razdrto (Ob-47267).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 10. 7.
2001 do 10. ure. Odpiranje ponudb je 10. 7.
2001 ob 11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 4493/01
Ob-51207
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: svetlobna
signalizacija.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1 – žarnice,
– sklop 2 – signalna oprema,
– sklop 3 – posebna signalna oprema.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop, za dva sklopa ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 ob
14. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju pri skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
29. 9. 2001; datum odločitve do 14. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogoji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Te-
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ža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Št. 1.5.-2890/01
Ob-51233
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
11, 1506, Ljubljana; tel. 01/291-42-15,
faks 01/291-48-06.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja materiala in opreme za posodobitev podatkovnega omrežja za informacijski sistem Slovenskih železnic
(MREŽA), kot sledi:
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Lot 1: razširitev obstoječega Frame
Relay/ATM omrežja,
Lot 2: izvedba LAN omrežij in kabliranje,
Lot 3: povezava LAN-ov na WAN
omrežje.
Ponudniki lahko dajo ponudbe za posamezni sklop (lot) ali za poljubno kombinacijo sklopov (lotov) od 1 do 3.
4. Kraj dobave: mesta instalacije opreme (on-site), po celi Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav je v 30 dneh od stopitve pogodbe v veljavo. Trajanje dobav je 3 mesece
za lot 1, 9 mesecev za lot 2 in 11 mesecev
za lot 3.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice, d.d., Center za informatiko, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, mag. Jože
Kanduč,
tel.
01/291-42-44,
faks
01/291-48-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 6. 2001
dalje vsak delavnik od 8. do 15. ure, v
petkih do 13. ure, v sobi 525a (tajništvo
Centra za informatiko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT je treba nakazati na račun št. 50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001, do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za informatiko, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 2001 ob 10. uri, steklena dvorana,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva se varščina za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT za lot 1, 1,100.000 SIT za lot
2 in 1,100.000 za lot 3, kar znaša okvirno
2–5% od predvidene vrednosti ponudb za
dani lot.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
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plačila ni. Plačilni rok je 60 dni po dobavi
materiala ali opreme ali opravljeni storitvi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): izvajalec, izvajalec s podizvajalci, skupina ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: izpolnjevati mora vse izločilne (knock-out) kriterije, kot so
navedeni v razpisni dokumentaciji in ki se
nanašajo na zmožnost ponudnika in njegov
tržni položaj ter na skladnost ponujene opreme in storitev glede na zahteve.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 11. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je do 7. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– zmožnost ponudnika in njegov tržni položaj: 40%,
– ponujena oprema in storitve: 30%,
– ponujena cena in stroški vzdrževanja:
30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 28/01
Ob-51245
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/431-52-55,
telefaks: 01/432-40-74, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme:
– delovne postaje 60 kom,
– prenosni računalniki 10 kom,
– računalniški monitorji 60 kom,
– računalniški LCD monitorji 10 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ev. delne ponudbe, ki se bodo nanašale na
posamezno skupino razpisane opreme (skupina 1-delovne postaje, skupina 2-prenosni
računalniki in skupina 3-računalniški in računalniški LCD monitorji) bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisane računalniške opreme je v skladišče nadzorništva
Domžale-razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant računalniške opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za čimkrajši dobavni
rok, vendar ne več kot 30 dni od dneva
naročila.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 01/431-52-55 v sobi št. 16 na naslovu Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 3. 8. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 28/01 –
Ponudba za dobavo računalniške opreme –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 8.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, datum overovitve kopije le
te ne sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
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ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da mu v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenske dobe opreme,
– potrjen vzorec pogodbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano računalniško
opremo naročnika (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– rok dobave (5% delež),
– potrjene reference ponudnika za dobavo računalniške opreme poslovno informacijskim sistemom v zadnjem enoletnem
obdobju (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 25. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 6. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

Št.

Št. 1-01-589/2
Ob-51268
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
Celje,
faks
03/54-413-56,
tel.
03/54-314-00,
(e-mail:
nada-martincic@zd-celje.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža treh zobozdravstvenih strojev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, g. J. Cerovšek, za informacije v zvezi z aparaturo klicati ZD Celje, Žgajner – Gorenjak Jelka, dr. stom.,
glej 2. točko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, do
16. 7. 2001, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, naša davčna
številka 43103375 in na dokazilu o vplačilu
navesti tudi svojo davčno številko in točen
naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, I. nadstropje, desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, v
primeru, da je ponudba višja od 35 mio SIT
pa izjavo banke.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli od najnižje do najvišje cene),
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reference, garancijska doba, servis, tehnične karakteristike strojev in plačilni
pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Zdravstveni dom Celje
Št. 1/01-588-3
Ob-51269
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
Celje,
faks
03/54-413-56,
tel.
03/54-314-00
(e-mail:
nada-martincic@zd-celje.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
treh reševalnih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, g. J. Cerovšek, za informacije v zvezi o vozilih in dodatno opremo klicati ZD Celje, prim. Andrej Žmavc, dr.
med., glej 2. točko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, do
16. 7. 2001, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, naša davčna številka 43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 8.30, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, I. nadstropje, desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku izjavo, da bo ob podpisu
pogodbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, v
primeru, da je ponudba višja od 35 mio SIT
pa izjavo banke.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli od najnižje do najvišje cene),
reference, garancijska doba, servis, in
plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Zdravstveni dom Celje
Št. 020-3/97
Ob-51311
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor .
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
službenih avtomobilov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo ni razdeljeno na sklope.
4. Kraj dobave: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo izvedena predvidoma v začetku avgusta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48, Ljubljana, 2. nadstropje ali jo
dobijo v elektronski obliki na e-mail naslovu: Aleksandra.Zumer@gov.si. Dodatne informacije lahko zahtevajo pri Alenki Kavčič,
telefon 47-87-300, telefaks št. 47-87-423.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu je 17. 7. 2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
23. 7. 2001 do 16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2001 ob 9. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v primeru, da bi skupina ponudnikov predložila
skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi
predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 30 dni po oddaji ponudbe. Predvidevamo, da bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejeta konec meseca julija.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merila
za ocenitev ponudb so:
– ponudbena cena (25%),
– dobavni rok (15%),
– garancijska doba (10%),
– varnostni elementi (28%),
– dodatna oprema (22%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 99/2001
Ob-51324
1. Naročnik: Osnovna šola Antona
Aškerca Jenkova 2, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Antona Aškerca , Jenkova 2, 3320 Velenje
telefon:
03/58-69-443,
faks:
03/58-69-445.
3. a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 18,605.000,00 SIT.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
Skupina A: sadje in zelenjava
1. Sadje južno ,
2. Sadje domače,
3. Zelenjava.
Skupina B: kruh in pekovsko pecivo
1. Kruh,
2. Pekovsko pecivo.
Skupina C: mlevski izdelki in testenine
Skupina D: meso in mesni izdelki
1. Meso,
2. Mesni izdelki.
Skupina E: mleko in mlečni izdelki
Skupina F: vložena zelenjava in sadje
Skupina G: zamrznjena zelenjava in izdelki
Skupina H: sokovi in sirupi
Skupina I: jajca
Skupina J: splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Antona Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje
– v tajništvo šole, dodatna pojasnila in informacije glede živil ponudniki dobijo pri
Vladimiri Tisnikar, tel. 03/ 58-69-443.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 7. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu osnovne šole Antona
Aškerca od 29. 6. 2001 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
osnovne šole: 52800-603-38921.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Antona Aškerca,
Jenkova 2, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2001 ob 11. uri, v prostorih zbornice osnovne šole Antona Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 8. 2001, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 2. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena –8 točk,
– plačilni rok – 5 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja
ponudnik – 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Št. 2-158/1-01
Ob-51325
1. Naročnik: Javni zavod Celjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 1,
3000 Celje.
3. a) Vrsta in količina blaga: notranja
oprema lekarne Slovenske Konjice.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice, Usnjarska 6.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 11. 2001
do 31. 12. 2001.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod Celjske
lekarne, Miklošičeva 1, Karmen Vrbovšek,
tel. 03/425-02-00, faks 03/425-02-25.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50700-603-30484.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 2001 do
12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Celjske lekarne, Miklošičeva 1, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po prevzemu del.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja izvedbo naročila s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 10. 2001 in predviden datum odločitve
15. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, rok 15%, plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Javni zavod Celjske lekarne
Št. 06B/ 2001
Ob-51340
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
115.000 litrov motornih olj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo dobavo celotne količine blaga.
4. Kraj dobave: skladišče ponudnika v
Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

Št.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od datuma
veljavnosti pogodbe do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00; razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen
19% DDV), način plačila: z virmanom na
žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s pripisom “javni razpis za propan”,
ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 7. 2001
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
dobavo motornih olj – Ne odpiraj!” – z navedbo številke objave javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponujene vrednosti z veljavnostjo do 2. 10. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima število blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (zap. št.
6 v obrazcu BON2, zap. št. 5 v obrazcu
BON3) oziroma potrdilo poslovne banke;
– da so ponudnikovi prihodki od prodaje
v zadnjem bilančnem obdobju, izkazani pod
zap. št. 8 obrazca BON1 ali zap. št. 11
obrazca BON3 ali zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki ali
večji od vrednosti ponudbe;
– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil večje količine motornih olj od
ponujene količine motornih olj;
– da bo zagotavljal obnavljanje motornih
olj v svojem skladišču po pogojih in ceniku
naročnika za nedoločen čas.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 10. 2001; 20. 8.
2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena najnižja povprečna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Vida Trunk; tel. 01/589-73-24 ali
01/589-73-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 05B/ 2001
Ob-51341
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
10.000.000 l neosvinčenega motornega bencina 95 okt.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo dobavo celotne količine blaga.
4. Kraj dobave: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od približno
15. 10. 2001 do 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00; razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19%
DDV), način plačila: z virmanom na žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “javni razpis za NMB95”, ali pri
blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 7. 2001
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
NMB95 – Ne odpiraj!” – z navedbo številke
objave javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 7. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponujene vrednosti z veljavnostjo do 2. 10. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima število blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (zap. št.
6 v obrazcu BON2, zap. št. 5 v obrazcu
BON3) oziroma potrdilo poslovne banke;
– da so ponudnikovi prihodki od prodaje
v zadnjem bilančnem obdobju, izkazani pod
zap. št. 8 obrazca BON1 ali zap. št. 11
obrazca BON3 ali zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki ali
večji od vrednosti ponudbe;
– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil večje količine NMB95 od ponujene količine NMB95;
– da bo zagotavljal obnavljanje NMB95
po pogojih in ceniku naročnika za nedoločen čas.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 10. 2001; 20. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Vida Trunk; tel. 01/589-73-24 ali
01/589-73-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 16. 3. 2001, Ob-45060.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 402-193/01
Ob-51342
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49.
3. Vrsta in količina blaga: dobava materiala za posip cest (sol), zimska služba 2001/2002.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka oziroma trajanje dobave in montaže: od 1. 10. 2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
306-17-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 3. 7. 2001 do
3. 8. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure,
3. 8. 2001 pa do 8. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR: 50100-630-810108,
sklic 00-121-31000-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 3. 8. 2001 do 8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, soba 208, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 2001
ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana – kletni prostori.
10. Navedba finančnih zavarovanj:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od dobave blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. – 43. členu Zakona
o javnem naročilu: določa razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se ocenjujejo po naslednjih merilih:
– cena 40,
– plačilni pogoji 30,
– popusti 30.
16. Morebitne druge informacije: določa razpisna dokumentacija.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 45/1803/2001
Ob-51347
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rezervne opreme za DV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov, ponudnik lahko ponudi le celovito ponudbo.
4. Kraj dobave: RTP Pekre (Maribor),
RTP Podlog, RTP Gorica, RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 30
dni po podpisu pogodbe – predvidoma do
oktobra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nad-

stropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Haliu Kifle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na PEE/3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 7. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 7. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– potrdilo Ministrstva za finance, pristojenga davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
– 1 referenca ponudnika pri dobavi identične opreme v zadnjih petih letih – ponudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani
ELES-a, če je pogodbeni partner izven
ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost
izvedbe posla
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 45 dni od datuma, predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 3. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75% delež), pozitivne reference proizvajalca za obešalni material na
objektih 110 – 400 kV (10% delež), kom-
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patibilnost obešalnega materiala z obstoječimi obešalnimi materiali (7% delež), rok
dobave opreme (5% delež), plačilni pogoji
(3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 87/1867/2001
Ob-51349
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32,
tel. 01/474-32-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža digitalne telekomunikacijske
opreme za dograditev SDH vozlišč v RTP
Beričevo in HE Dravograd.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva samo celovita ponudba.
4. Kraj dobave: dobava in imontaža v
RTP Beričevo in HE Dravograd.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža do decembra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Dejavnosti Telekomunikacije IV. nadstropje, Irma
Bizjak, dodatne informacije Miloš Ljubič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 2. 8. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
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odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 8. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (5%),
reference proizvajalca za opremo (10%), reference izvajalca za montažo opreme (10%),
nadstandardnost (10%), garancijska doba
za opremo in dela (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Telekomunikacije
Št. 44/1858/2001
Ob-51350
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
spojnega in obesnega materiala ter cevnih zbiralnic za 400 in 110 kV stikališče
na objektu RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: dobava spojnega in obesnega materiala,
– sklop B: dobava cevnih zbiralnic.
Naročnik bo upošteval delne ponudbe in
sicer za dela A in B. Vsak del ponudbe
predstavlja tehnično zaključeno celoto.
4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 8.
2001 do 20. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v sobi št. 2C. 1,3, Andreja Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 69.020 SIT (58.000 SIT +
DDV 11.020 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic št. 44.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
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1000 Ljubljana, soba 3D 2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 30. 7. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (3%),
ISO standard (2%), dobavni rok (10%), reference vgrajene tovrstne opreme na objektih
v Sloveniji (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 0512/3-308/61-01
Ob-51360
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks
01/2315-073.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomobilske radijske postaje ter rezervni
deli in material za radijske postaje Motorola.
Opis blaga, ki je predmet tega razpisa
in količine so navedene v razpisni dokumentaciji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:
– sklop 1 – Avtomobilske radijske postaje
– sklop 2 – Rezervni deli in material za
radijske postaje Motorola
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po posameznih celotnih sklopih. Posameznih postavk iz posameznega sklopa ponudniki ne
morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko za sklop 1 – avtomobilske
radijske postaje podajo tudi variantne ponudbe, za sklop 2 – rezervni deli in material
za radijske postaje Motorola pa ponudniki
variantnih ponudb ne morejo ponuditi.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za dobavo blaga, ki je predmet javnega
razpisa je 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor
je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-30806101.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 7. 2001,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7.
2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je najnižja cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 03/01
Ob-51363
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale, tel. 01/724-41-44, faks
01/72-11-664.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialno cisterensko vozilo za prebijanje in
čiščenje kanalov ter za istočasno prečrpavanje gošč iz kanalov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
4. Kraj dobave: Savska 34, Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 150 dni od
izbire dobavitelja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ingeborg Waschl, Sektor kanalizacija,
01/724-41-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z vključe-

nim DDV na žiro račun družbe št.
50120-601-30902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JKP Prodnik d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2001 ob 9. uri, JKP Prodnik
d.o.o., Savska 34, Domžale, sejna soba
št. 16.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9.
2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev (po razpisni dokumentaciji), ponudbena vrednost,
garancija, servisiranje, rok dobave in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
JKP Prodnik d.o.o.
Ob-51376
1. Naročnik: Osnovna šola Duplek.
2. Naslov naročnika: Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek, tel. 02/684-00-33, faks
02/684-01-84.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine: 1. sveže sadje in zelenjava.
4. Kraj dobave: Spodnji in Zgornji Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino
oziroma sklop, na več skupin (sklopov) ali
na vse skupaj. Sposobnost in usposobljenost bo ponudnikom priznana po skupinah
oziroma sklopih.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Duplek, Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 13. 7. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-603-30372,
sklicna
številka
2001-05.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Duplek, Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2001, Spodnji Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
oskrbo javnih zavodov oziroma drugih proračunskih porabnikov,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do
14. 7. 2001; odločitev o ponudbah do 2. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Duplek, Korenska c.
31,
2241
Spodnji
Duplek,
tel.
02/684-01-84.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 30-31 z
dne 28. 4. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
OŠ Duplek, Spodnji Duplek
Št. 3
Ob-51377
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, tel. 01/589-26-90.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava osmih projektorjev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celota.
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4. Kraj dobave: Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: leta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: recepcija na
sedežu naročnika Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 13. 7. 2001 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT. Znesek se plača
gotovinsko na blagajni Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo dekanata Ekonomske
fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja, predvideni datum odločitve je 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. rok dobave,
2. garancijska doba,
3. odzivni čas servisa,
4. reference ponudnika,
5. plačilni pogoji,
6. izkazane blokade ponudnika,
7. ponudbena cena,
8. zagotovitev nadomestnega projektorja v času popravila v garancijski dobi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zagotovitev projektorja naročniku za
izvedbo poskusa – v času od 16. do 19. 7.
2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Št. 53/01
Ob-51453
1. Naročnik: Osnovna šola Šalek, Šalek
87, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: 03/89-81-300.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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A) sadje in zelenjava:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava;
B) kruh in pekovsko pecivo;
C) mlevski izdelki in testenine;
D) meso in mesni izdelki;
E) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki;
F) jajca;
G) splošno prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi tudi samo na
posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava od
septembra 2001 do junija 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Šalek, Anton Lipuš ali tajnica šole.
Dodatne informacije se lahko zahteva samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave javnega razpisa do poteka roka za oddajo ponudbe, med 8. in 10. uro, v tajništvu šole.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Šalek, Šalek 87,
3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2001 ob 11.30, v prostorih
Osnovne šole Šalek, Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe za ponudnike, katerih ponudbena cena presega znesek
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni rok podpisa pogodbe je 20. 8. 2001, do takrat morajo biti ponudbe veljavne.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ugodnejši plačilni pogoji, posebne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Osnovna šola Šalek
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Št. 0512/3-308/50-01
Ob-51459
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nakup in dobava novega serijsko izdelanega preizkušenega
policijskega reševalno patruljnega plovila, z osnovnimi karakteristikami:
– dolžina med navpičnicami – perpendicularij od 12 m do ca. 13 m,
– širina: ca. 3 m,
– ugrez: maks. 1 m,
– maksimalna hitrost: več kot 45 vozlov
z maksimalno obremenitvijo,
– delovna hitrost: od 37 do 40 vozlov,
– material izgradnje: aluminij ali kompozitni polimerni laminat,
– barva: sivo modra – bela kombinacija.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih, ponudnik
mora ponuditi predmet javnega naročila v
celoti.
4. Kraj dobave: pristanišče Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo poleg osnovne ponudbe tudi variantne ponudbe (v celoti), ki
bodo obravnavane na enak način.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 31. 10. 2001, predvideni
datum zaključka pa 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Policijska uprava
Koper, Postaja pomorske policije Koper,
Trg Toneta Ukmarja 4, 6001 Koper, pri
Slukan Mirku (tel. 05/627-64-76). Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 12.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 12.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30805001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 8. 2001, najkasneje do 10 ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2001
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 160 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, čas garancije, material
izdelave, ustreznost operativnim potrebam
in nalogam uporabnika, reference doma in
v tujini, finančno stanje ponudnika in dobavni rok.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 20 točk, za čas
garancije 8 točk, za material izdelave 8 točk,
za ustreznost operativnim potrebam in nalogam uporabnika 6 točk, za reference doma
in v tujini 6 točk, za finančno stanje ponudnika 5 točk in za dobavni rok 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
No. 0512/3-308/50-01
Ob-51460
1. Contracting Authority: The Republic
of Slovenia, The Ministry of the Interior.
2. Address of the Contracting Authority: Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Phone:
01/432-5152, Fax: 01/472-5791.

3. (a) Type and quantity of goods: The
subject of this public tender is the purchase and delivery of a new tested production model patrol and rescue vessel with
the following features:
– length between verticals – perpendicular: 12 m to approx. 13 m,
– width: approx. 3 m,
– draft: max 1 m,
– Maximum speed: 45 knots + (max.
load),
– Working speed: 37-40 knots,
– Manufactured of: Aluminium or composed polymeric laminate,
– Colour: grey blue-white combination.
The subject of the public tender is described in detail in the tender documentation.
(b) If the contract may be awarded in
part, state the parts and acceptability of
bids for one part, several parts or all parts:
The contract shall not be awarded by parts,
the Bidder must bid for the subject of public
procurement as a whole.
4. Place of delivery: The Port of Koper.
5. Acceptability of bid variants: In addition to the basic bid, the bidders may submit bid variants (as a whole), which will be
considered equally.
6. Estimated starting and completion
date (delivery term): The estimated starting
date shall be 31 st October 2001, the estimated completion date shall be 30 th June
2002.
7. (a) Full address of the agency and
the responsible person from which the
tender documentation and additional information may be requested: Ministry of
the Interior, Koper Police Directorate, Naval Police Precinct, Trg Toneta Ukmarja 4,
6001 Koper, contact person Mirko Slukan
(phone 05/627-64-76). Additional information: Veronika Bajrič (phone 01/472-4054).
(b) The deadline by which the tender
documentation may be collected: All interested bidders can inspect and collect the
tender documentation from the date of publication until the final deadline for the submission of bids, i.e. every day between 12
pm and 2 pm (public holidays excepted).
Bidders who wish to collect the tender
documentation must submit the following:
– an authorisation form to collect the tender documentation, stating the Bidder’s basic data (company name, address, statement whether he is tax liable or not),
– registration certificate issued by the
tax office (if registered) and
– receipt for the payment of SIT 12,000
clearly showing the payer’s name and address, the amount and date of payment.
(c) The amount and method of payment for the tender documentation (no.
of bank account to which the amount
should be transferred): amount: SIT
12,000, method of payment: transfer order; account number: 50100-637-55284
(Ministry of the Interior), reference number: 28 17116-2401002-30805001.
8. (a) Date and hour by which the bid
has to be submitted: 7th August 2001, by
10 am.
(b) Address for submitting the bids: by
registered mail or delivered in person to
the address: Ministry of the Interior, Štefanova 2, vložišče, 1501 Ljubljana.
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9. Date, time and place of the opening
of bids: The public opening of bids shall
take place on 7th August 2001 at 11 am at
the address: College for Police and Security Studies, Kotnikova 8a, Ljubljana.
The representatives of all bidders present must submit written authorisation for
participation to the commission prior to the
commencement of the opening of bids.
10. Bid bonds (if requested): The bidders must submit bid bonds.
11. Financing and payment conditions
and/or reference to applicable provisions:
The payment term must not be shorter than
30 days from the date the invoice has been
received.
12. Legal form for a group of bidders
joining in a single bid, once the bid has
been accepted as the most favourable bid
(Article 47 of the Public Procurement Act):
In the case where a group of bidders submits a joint offer, this group has to submit a
statement on submission of legal act referring to the combined execution of the contract if they should be selected at the public
tender. The legal act on the joint execution
of the contract must define in detail the responsibilities of each individual contractor.
Notwithstanding that the bidders shall be responsible as a team without limitations.
13. Financial, commercial and technical requirements to be fulfilled by a bidder in addition to other requirements of
Articles 41 to 43 of the Public Procurement Act: /
14. Date until which the bid must be
effective and the estimated date for the
acceptance of the bid: The bid has to be
effective for a minimum of 160 days after
the day of the opening of bids. The estimated date for the acceptance of the bid is
20th September 2001.
15. Criteria for assessing the bids: The
most competitive bid shall be the bid meeting the following criteria: price, warranty
period, material used in manufacture, adequacy regarding user’s operative needs and
tasks, references in Slovenia and abroad,
bidder’s financial situation, and delivery deadline.
The maximum number of points a bidder
can receive for the price criteria is 20, for
the warranty period 8, for material used in
manufacture 8, for adequacy regarding user’s operative needs and tasks 6, for references in Slovenia and abroad 6, for bidder’s financial situation 5 and for delivery
deadline 3 points.
16. Additional information on the public procurement: /
17. Date and reference number of the
preliminary publication of the public tender: /
18. Date this order for publication is
sent out: 27th June 2001.
The Republic of Slovenia
The Ministry of the Interior
Št. 102/1-2001
Ob-51465
1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Grajska 24, 9000
Murska Sobota, tel. 02/534-13-00, faks
02/534-13-80.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
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– reševalno vozilo – reanomobil s povišano izvedbo strehe za službo nujne
medicinske pomoči ali
– reanomobil s kontejnersko nadgradnjo za NMP.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo ponuditi dve varianti v skladu s točko 3.(a).
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
30. 8. 2001, zaključek do 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, tajništvo
zavoda, kontaktna oseba Zrim Viktor, tel.
02/534-13-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
3. 8. 2001, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: priložiti izvod virmana
o nakazilu 5.000 SIT na žiro račun
51900-603-32106, s pripisom “javni razpis za nabavo reanomobila”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 11. uri, v prostorih
uprave Zdravstvenega doma Murska Sobota, Grajska 24.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 8. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru več ponudb ponudnikov in podizvajalcev se bo upoštevala samo ena, in sicer
najugodnejša ponudba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2001, ponudniki bodo obveščeni o izbiri do 22. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 60%, plačilni pogoji s ponderjem 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo od kontaktne osebe vsak
delovnik od 7. do 15. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Zdravstveni dom Murska Sobota
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Ob-51319
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50, dne 15. 6. 2001,
Ob-50337, za naročnika Kostak d.d., Leskovška cesta 2/a, 8270 Krško, za gradnjo: rekonstrukcija lokalne ceste LC 372160 Blanca - Poklek - meja Sevnica, se rok za oddajo
ponudb podaljša in spremenita datuma v 8.(a)
in 9. točki tako, da pravilno glasita:
8.(a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
sedežu družbe Leskovška cesta 2a, Krško
Kostak,
Komunalno stavbno podjetje d.d.
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/01
Ob-51437
V Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne
25. 5. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za zahodno obvoznico Maribor, Maribor – most – Erjavčeva; gradnja
od profila P 36 do profila P 46 (Ob-49116).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
12. 7. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 40300-0237/01
Ob-51208
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nakup
treh starejših manjših stanovanj v Škofji
Loki.
Vrsta in količina:
– garsonjera do 30 m2,
– enosobno stanovanje do 45 m2,
– dvosobno stanovanje do 62 m2.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možen je nakup posamičnega
stanovanja od posameznega lastnika.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: v blokovni gradnji na
območju Občine Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: trajanje dobave
izročitve praznega in vseljivega stanovanja;
prazno in primerno stanovanje za vselitev
prodajalec izroči najkasneje do 30. 10.
2001 oziroma v roku 55 dni od dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka – glavna pisarna št. 1/1.
nad.; Mestni trg 15, Škofja Loka, 4220
Škofja Loka, dodatne informacije v pisarni
št. 5/1 nad., v zvezi s postopkom pri Vesni
Kovačević, Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek, od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure, od
2. 7. 2001 do 25. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: od 2. 7. 2001 do
vključno 30. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka, vložišče, glavna pisarna, z oznako “Prodaja stanovanja – Ne
odpiraj.”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo
8. 8. 2001 ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) 13. člen,
bo kupnina plačana 60 dni po datumu sklenitve pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži firma ali družba ali
samostojni podjetniki, ki so registrirani za to
dejavnost in imajo ustrezna pooblastila lastnikov stanovanj za izvedbo ponudbe. Naročnik bo sklenil pogodbo o nakupu stanovanja le z lastnikom stanovanja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001. Predvideni datum o sprejetju ponudbe 16. 8. 2001. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe ali jih dopolnijo do
poteka roka za oddajo ponudbe, to je do
30. 7. 2001 do 12. ure.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena: 50 točk, opremljenost
stanovanja razvidna iz točkovanja stanovanja – nad 300 točk: 5 točk, rok izpraznitve
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stanovanja krajši od 55 dni po podpisu pogodbe: 3 točke. Način uporabe meril je
določen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: upoštevale se bodo le ponudbe izpolnjene na obrazcih iz razpisne dokumentacije in tiste ponudbe, ki bodo opremljene
z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da nikogar ne izbere. Naročnik si pridržuje pravico izbrati več ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Škofja Loka
Ob-51209
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
sanitarij na OŠ Ivan Skvarča, Tone Okrogar in Ivan Kavčič v Zagorju ob Savi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik lahko odda sanacijsko delo za vsako šolo drugemu izvajalcu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., tel.
041/650-806, 03/56-64-083.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV na račun 26338-00178 31728 pri Banki Zagorje, d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2 c, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 7. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo v vrednosti 10% od
ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
dokončanja del.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2001, 5. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, rok izvedbe 10%, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 01/2001
Ob-51210
1. Naročnik: SRC Rog Črmošnjice,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 22,
8350 Dolenjske Toplice, tel. 07/39-19-472,
faks 07/30-65-663.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dodatno zasneževanje smučišča Rog Črmošnjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje občine Semič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta nesprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 14. 8. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SRC Rog Črmošnjice, d.o.o., Zdraviliški trg 22, 8350
Dolenjske Toplice, Peter Henčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja objave).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT na št. ŽR 52100-601-60585.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SRC Rog Črmošnjice, d.o.o.,
Zdraviliški trg 22, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2001 ob 11. uri v prostorih
SRC Rog Črmošnjice, d.o.o., Zdraviliški trg
22, 8350 Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv v višini 5% ponujene vrednosti s trajanjem veljavnosti 30 dni po odpiranju ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb. Odločitev o
izbiri bo do 13. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok izgradnje 10%, finančna usposobljenost 10%, reference 15%, dokazila o kakovosti (ISO certifikat) 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
SRC Rog Črmošnjice, d.o.o.
Št. 01/2001
Ob-51211
1. Naročnik: SRC Rog Črmošnjice,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 22,
8350
Dolenjske
Toplice,
tel.
07/39-19-472, faks 07/30-65-663.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
trisedežnice na smučišču Rog Črmošnjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje občine Semič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta nesprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 14. 8. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SRC Rog Črmošnjice, d.o.o., Zdraviliški trg 22, 8350
Dolenjske Toplice, Peter Henčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja objave).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT na št. ŽR 52100-601-60585.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SRC Rog Črmošnjice, d.o.o.,
Zdraviliški trg 22, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2001 ob 11. uri v prostorih
SRC Rog Črmošnjice, d.o.o., Zdraviliški trg
22, 8350 Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv v višini 5% ponujene vrednosti s trajanjem veljavnosti 30 dni po odpiranju ponudb.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb. Odločitev o
izbiri bo do 13. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok izgradnje 10%, finančna usposobljenost 10%, reference 15%, dokazila o kakovosti (ISO certifikat) 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
SRC Rog Črmošnjice, d.o.o.
Št. 194
Ob-51241
1. Naročnik: Ljudska univerza Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
86,
4270
Jesenice,
telefon:
04/586-56-50, faks 04/586-58-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. Adaptacija dela objekta vrtca na
Cesti Cirila Tavčarja 3a, Jesenice, za
potrebe izobraževanja odraslih;
2. Oprema učilnic in poslovnih prostorov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se lahko oddajo skupaj ali
ločeno po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta Cirila Tavčarja
3a, 4270 Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
(a) dela pod 1. točko: začetek 16. 8.
2001, dokončanje 16. 10. 2001;
(b) dela pod 2. točko: dobava 2. 11.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ljudska univerza Jesenice, Cesta maršala Tita 86,
4270 Jesenice, tajništvo; dodatne informacije: Maja Radinovič Hajdič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 6. do
24. 7. 2001, vsak delavnik od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 5.950 SIT (DDV vključen), plačilo z virmanom na žiro račun št.
51530-603-31936.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
15. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ljudska univerza Jesenice, Cesta maršala Tita 86, 4270 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2001 ob 15.15 v prostorih Ljudske
univerze Jesenice, Cesta maršala Tita 86,
Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje resnosti ponudbe z lastno bianco
menico v višini 10% od ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega žiro računa več
kot tri dni skupaj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 10. 2001; 1. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh ostalih zahtev je cena edino merilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Ljudska univerza Jesenice
Št. A-20/01
Ob-51257
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
usadov na cesti RT-926/5501 Solčava–Podolševa–Sleme od km 2.480 do
km 3,0.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Solčava-Podolševa (Macesnik).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet-Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
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poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2001 ob 11. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: tehnološka opremo, elektroinstalacije.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 9. 2001
do 30. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
Občina Ribnica oddelek za okolje in
prostor kontaktna oseba Alojz Pahulje
tel. 8372-007.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
20. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT plačljivo
na žiro račun številka 51310-630-12019.
Dokazilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20.08 2001 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah v skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 21. 8. 2001 do 21.10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 20%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Ribnica

Št. 01-351-01-25/01
Ob-51260
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,
Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dograditev objekta za strojno zgoščanje blata
pri čistilni napravi v Ribnici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

Št. 410-1/2001
Ob-51273
1. Naročnik: Občina Izola, po koncesijski pogodbi Stavbenik, Servisne storitve,
d.o.o., Koper.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija stanovanjskega objekta Smre-

karjeva 55, Izola (ureditev treh stanovanjskih enot).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Smrekarjeva 55, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 5. 9.
2001, rok izvedbe 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stavbenik –
Servisne storitve, d.o.o., Koper, Postojnska 5, Izola, kontaktna oseba Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na žiro
račun Stavbenika, Servisne storitve, d.o.o.,
Koper, št. 51400-601-22449, z navedbo
predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stavbenik – Servisne storitve,
d.o.o., Koper, Postojnska 5, Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2001 ob 10. uri, na Stavbeniku, Servisne storitve, d.o.o., Koper, Postojnska 5, Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Občine Izola za leto
2001. Plačilo v roku 60 dni od dneva prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
v skladu z razpisno dokumentacijo; datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena, plačilni rok, rok izvedbe, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Izola
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Ob-51284
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, tel. 03/42-50-300, faks:
42-50-310, email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: podaljšanje rajonskega zbiralnika RZ-10 do glavnega zbiralnika GZ-0 v Celju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del september 2001, rok izvedbe 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje, dodatne
informacije daje Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354,
faks: 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349, faks:
03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja vsak delovni dan do 1. 8. 2001 med 8. in 11. uro s
predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati na ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje,
št.: 50700-601-105256.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do srede, 1. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 2. 8. 2001
ob 10. uri v sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru
ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži
skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in
lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z
izjavo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo
ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80 %,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10 %.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti
celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:
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Cponudbe 



Cpovpr - povprečna cena ponudb,
Cponudbe - cena ponudbe.
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
1.1. stopnja sposobnosti za samostojno izvedbo del (ocenjuje
se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na sledeč način:
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti gradbena dela in
montažo cevovoda - U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti le gradbena dela
ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk;
1.2. usposobljenost odgovornega vodje del;
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) - U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno - U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije - = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja razbremenilnika z
dušilno regulacijskim objektom, in jo je ponudnik izvedel v letih
1995-2001 in izgradnja sifonskega kanala pod vodotokom in jo je
ponudnik izvedel v letih 1995-2001. Če sta razbremenilni in dušilni objekt zgrajena ločeno, predstavljata oba skupaj eno referenco,
Vsak referenčni objekt naj bo naveden svojem A4 formularju in
naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, tlorisni gabariti, oprema),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.
Zap. Naziv
št.
vesticije

Leto
izvajanja

1.

od 1995
do 2001

xxxx

Investitor

Vrednost

Tekstualni in tehnični in
opis objekta

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
3.1. Reference za izgradnjo razbremenilnika z dušilno – regulacijskim objektom:
št. pozitivnih referenc
– 3 referenčni objekti in več - R1 = 120 točk,
– 2 referenčni objekti - R1 = 100 točk,
– 1 referenčni objekt - R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta - R1 = 0 točk.
3.2. Reference za izgradnjo sifonskega kanala pod vodotokom:
št. pozitivnih referenc
– 3 referenčni objekti in več - R1 = 120 točk,
– 2 referenčni objekti - R1 = 100 točk,
– 1 referenčni objekt - R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta - R1 = 0 točk.
Izračun točk iz naslova referenc:

R=

R1 + R 2
x0,1
2
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Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po
formuli:
T=C+U+R
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1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti
celotnih del.
Cena ima 80% utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Celje
Ob-51285
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod Sv. Jungert.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del september 2001, rok izvedbe 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, dodatne
informacije daje Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354,
faks 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa
pa Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349, faks
03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja
vsak delovni dan do 1. 8. 2001, med 8. in 11. uro, s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije,
na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati na ŽR naročnika Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do srede, 1. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 2. 8. 2001
ob 12. uri, v sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru
ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik dopušča, da ponudbo vloži
skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.




Cpovp 
C = 100 − 1 −
×
100
 × 0,8
Cponudbe 



Cpovpr - povprečna cena ponudb
Cponudbo - cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10% utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
1.1 stopnja sposobnosti za samostojno izvedbo del (ocenjuje
se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti gradbena, strojno-montažerska in elektroinstalaterska dela – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben opraviti samostojno gradbena dela in
strojno-montažerska dela ali gradbena dela in elektroinstalaterska
dela ali strojno-montažerska in elektroinstalaterska dela –
U1 = 100 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti le gradbena ali
strojno-montažerska ali elektroinstalaterska dela – U1 = 80 točk;
1.2 usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) – U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno –
U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja cevovoda iz duktilne
litine ∅ 80 mm in več, minimalne dolžine 200 m in jo je ponudnik
izvedel v letih 1997–2001.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden na svojem A4 formularju
in naj vsebuje naslednje projekte o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina
izgrajenega vodovodnega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.
Zap. Naziv
Leto
št.
investicije izvajanja

1.

xxxx

Investitor

Vrednost

od 1997
do 2001

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več: R1 = 120 točk,
– 3–4: R1 = 100 točk,
– 1–2: R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta: R1 = 0 točk.

Tekstualni in tehnični
opis objekta z opisom
vodovoda

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
R = R1 × 0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po
formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Celje
Ob-51286
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, tel. 03/42 50 300, faks 42 50
310, email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: podaljšanje kanala RZ-10 na
območju Skalne kleti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del september 2001, rok izvedbe 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje, dodatne
informacije daje Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354,
faks: 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349, faks:
03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja vsak delovni dan do 1. 8. 2001 med 8. in 11. uro s
predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati na ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje,
št.: 50700-601-105256.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do srede, 1. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 2. 8. 2001
ob 11. uri v sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru
ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži
skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik
mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in lastnik
montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z izjavo.
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V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo
ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80 %,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10 %.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti
celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:




Cpovp 
C = 100 − 1 −
×
100
 × 0,8
Cponudbe 



Cpovpr - povprečna cena ponudb
Cponudbe - cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
1.1. stopnja sposobnosti za samostojno izvedbo del (ocenjuje
se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na sledeč način:
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti gradbena dela in
montažo cevovoda - U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti le gradbena dela
ali montažo cevovoda - U1 = 80 točk.
1.2. usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) - U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije - U2 = 80 točk
Število točk iz naslova usposobljenosti se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja kanalizacije
∅ 500 mm in več minimalne dolžine 200 m, in jo je ponudnik
izvedel v letih 1997-2001.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden svojem A4 formularju in
naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina izgrajenega kanalskega in vodovodnega odseka, navesti
∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.
Zap. Naziv
št.
vesticije

Leto
izvajanja

1.

od 1997
do 2001

xxxx

Investitor

Vrednost

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več R1 = 120 točk,

Tekstualni in tehnični
opis objekta

Stran

3984 / Št. 54 / 29. 6. 2001

– 3 - 4 R1 = 100 točk,
– 1 – 2 R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk.

R = R1x0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po
formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Celje
Ob-51287
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, tel. 03/42 50 300, faks 42 50
310, email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: podaljšanje rajonskega zbiralnika RZ-2 od Ronkove ulice do prečkanja struge Koprivnice
in rekonstrukcija vodovoda od Ronkove ulice do prečkanja
struge Koprivnice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del september 2001, rok izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje, dodatne
informacije daje Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354,
faks: 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349, faks:
03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja
vsak delovni dan do 1. 8. 2001 med 8. in 11. uro s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije,
na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 25.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati na ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 - Celje,
št.: 50700-601-105256.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do srede, 1. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 2. 8. 2001
ob 9. uri v sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: bančna garancija v višini 5,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru
ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži
skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in
lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z
izjavo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo
ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80 %,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10 %.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti
celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:




Cpovp 
C = 100 − 1 −
×
100
 × 0,8
Cponudbe 



Cpovpr - povprečna cena ponudb,
Cponudbe - cena ponudbe.
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
1.1. stopnja sposobnosti za samostojno izvedbo del (ocenjuje
se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na sledeč način:
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti gradbena dela in
montažo cevovoda - U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno opraviti le – gradbena
dela ali montažo cevovoda - U1 = 80 točk
1.2. usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) - U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije - U2 = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti se izračuna po
formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja kanalizacije
∅ 600 mm in več v dolžini 500 m in več in izgradnja vodovoda iz
duktilne litine DN 100 in več v dolžini 200 m in več, in jo je
ponudnik izvedel v letih 1997-2001.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden svojem A4 formularju in
naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina
izgrajenega kanalskega in vodovodnega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.
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Zap. Naziv
št.
vesticije

Leto
izvajanja

1.

od 1997
do 2001

xxxx

Investitor

Vrednost

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
3.1. Reference za izgradnjo kanalizacije:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več R1 = 120 točk,
– 3 - 4 R1 = 100 točk,
– 1 – 2 R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk.
3.2. Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več R2 = 120 točk,
– 3 - 4 R2 = 100 točk,
– 1 – 2 R2 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk.
Izračun točk iz naslova referenc:

Št. 40501-10/01-34025
Ob-51271
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
01/724-20-22, faks 01/721-40-05, e-mail: javne.sluzbe@domzale.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste in izgradnja hodnika za pešce Prešernove ulice v Radomljah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale – Radomlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Iztok Obreza, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.000 SIT, plačilo z
virmanom na žiro račun številka:
50120-630-810230, sklic: javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2001 ob 16. uri, v konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
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R=

R1 + R 2
x0,1
2

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po
formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo 21. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Celje

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 9. 2001, 13. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 10%, rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Domžale
Št. 40501-11/01-34025
Ob-51270
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
01/724-20-22, faks 01/721-40-05, e-mail: javne.sluzbe@domzale.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Prešernova ulica v Radomljah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Domžale – Radomlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Iztok Obreza, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, plačilo z virmanom
na
žiro
račun
številka:
50120-630-810230, sklic: javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2001 ob 16. uri, v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 9. 2001, 13. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 10%, rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Domžale
Št. 352-07-1/01-34
Ob-51334
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
mrliške vežice in ureditev pokopališča v
Kotljah.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
Kotlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 13. 8.
2001, dokončanje najkasneje 26. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ravne na
Koroškem, Oddelek za KCG, (1. nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba je Rajko Hovnik, tel. 02/870-55-35,
Andrej Bukovec, tel. 02/870-55-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 20. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na račun naročnika, žiro račun
št. 51830-630-25601, s pripisom: za gradnjo mrliške vežice in ureditev pokopališča v
Kotljah.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ravne na Koroškem, oddelek za KCG, Gačnikova 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 12. uri, sejna soba (pritličje
levo) Občina Ravne na Korškem, Gačnikova
5, Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni
nalog (menica) za resnost ponudbe ter za
pravočasno in dobro izvedbo prevzetih obveznosti ponudbe v višini 10% vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva oddaje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk,
– reference: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave javnega naročila v Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 351-03-22/01
Ob-51337
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste, Ulica 11. novembra.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Leskovec pri Krškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo izvajala tri leta, sicer 2001, 2001, 2003. V
letošnjem letu se bodo dela pričela izvajati
20. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Janja Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2001, ob 10.30, v sejni sobi “D”
Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od sprejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,

c) da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON 1, BON 2 ali BON 3
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni
banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju,
izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži
davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo,
i) da izpolni druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Krško
Št. 351-03-39/01
Ob-51338
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Opis in obseg gradnje: pokopališče Leskovec – mrliška vežica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Leskovec pri Krškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 8. 2001
do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Janja Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2001, ob 11.30, v sejni sobi “D”
Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od sprejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON 1, BON 2 ali BON 3
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni
banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju,
izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži
davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo,
i) da izpolni druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:

Št.

– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Krško
Št. 35201-002/98
Ob-51343
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: povezovalni kanal Laze – Šmartno.
b. Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Laze – Šmartno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, tel. 01/831-81-35, kontaktna oseba: Jože Štok, univ. dipl. inž. arh.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8. do
10. ure.
c. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR Občina Kamnik, št.:
50140-630-810300 pri APP Kamnik z navedbo “Plačilo RD – povezovalni kanal Laze
– Šmartno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do 8. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2001 ob 9. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št.: 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN):
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN: ponudnik je lahko
gospodarska družba ali samostojni podjetnik
z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 24. 8.
2001, predvideni datum odločitve 27. 7.
2001.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev; bodo
ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
22. 6. 2001.
Občina Kamnik
Ob-51344
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/425-31-73, faks 01/425-20-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo novih prostorov
Znanstveno raziskovalnega središča Republike Slovenije v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora zajemati vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne vključuje izdelave projektne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Koper, Garibaldijeva 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 200 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje,
tajništvo, Marina Jerlah, tel. 01/425-31-73,
faks 01/425-20-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanskim nakazilom na žiro
račun št. 50100-630-10014.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, 2. nadstropje – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 2001, ob 11. uri, Znanstveno raziskovalno središče RS v Kopru, Garibaldijeva 18,
6000 Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene in jo naročnik lahko vnovči
v dobro računa proračuna RS, št.
50100-630-10014.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije, skladno z razpisnimi pogoji.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ni omejitev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni
in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 352-01/533/01-03
Ob-51353
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice; tel. 07/384-51-85,
faks 07/384-51-90.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Meniška vas–Dolenjske Toplice z izgradnjo hodnika za
pešce.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Meniška vas – Dolenjske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 30. 7.
2001, dokončanje 30. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mateja Perko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
52100-630-40162, sklic 352-01/533.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe za znesek
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila izvršenih del je 90 dni od uradnega prejema računa ali situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki predložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razen zakonsko predpisanih,
ni posebnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-51361
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, faks
05/365-9130, tel. 05/365-9110, e-mail
obcinaajdovscina@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija, nadzidava in dozidava šolskih prostorov in novogradnja telovadnice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sklopi niso predvideni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava armaturnih načrtov za šolski del.
4. Kraj izvedbe: Col, 5273 Col.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: varianta po popisu, varianta na ključ.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001 do
avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Ingrid
Šircelj, univ. dipl. inž. arh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Ajdovščina, št. 52010-630-7043.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2001 ob 11. uri, sejna soba Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po izstavljenih situacijah, v roku 60 dni
od prejema situacije, Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: negativna referenca ponudnika
v razmerju do naročnika pomeni neizpolnitev
pogoja za priznanje pravilnosti ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 10. 2001, do
30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izvedbe, finančna usposobljenost
ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega
razpisa:
6. 4.
2001,
št.
351/01-94/98-01.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Ajdovščina
Ob-51362
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje po
pooblastilu investitorja Ministrstva za zdravje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje,
3000 Celje, tel. 03/544-11-33, telefaks
03/548-57-01, 03/54-81-771.
3. (a) Opis in obseg gradnje: finalizacija nevrološkega oddelka, gradbeno, obrtniška, instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja javnega naročila po sklopih
ni možna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, nevrološki oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
uvedbi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo izdaja Damjana Karner Sevčnikar,
kontaktna oseba Damjana Medved Arbeiter.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro, ob prevzemu je potrebno predložiti dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije,
polni naslov in davčno številko zainteresiranega
ponudnika. Dokumentacijo se lahko zahteva
tudi po pošti ali telefaksu ob priložitvi enakih
dokazil in podatkov. Naročnik bo razpisno dokumentacijo izročil ali poslal v roku dveh dni po
prejemu zahtevka predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Splošna
bolnišnica
Celje
št.
50700-603-31871, sklic na davčno številko
ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblako-
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va 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in
vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Sektorja za
investicije v JZZ, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Dunajska 105.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 6,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 in pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): ponudniki morajo predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila, s katerim je potrebno natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Eden od ponudnikov mora biti poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 11. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik nudi ogled objekta, zainteresirani ponudniki naj se dne 18. 7. 2001 ob
10. uri oglasijo v Splošni bolnišnici Celje,
pisarna vodje investicij. Ogled bo vodil Dejan
Žohar.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 352/1-59/00
Ob-51367
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, telefax 05/36591-33, telefon 05/365-91-10, el. naslov: peter.kete@ajdovscina.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija objekta ob Starem mlinu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001 do
november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Ajdovščina št. 52010-630-7043.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prvovrstna bančna garancija v vrednosti 3% ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v 60 dneh po prejetju situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 24. 9. 2001.
Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena pogodbenih del: 60%,
– strokovna usposobljenost ponudnika in
njegove reference na enakih in podobnih
delih: 20%,
– finančno stanje ponudnika: 5%,
– tehnična opremljenost ponudnika:15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Ajdovščina
Št. 93/2001
Ob-51442
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče tel.: 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. naslov: obcina.turnisce@siol.net
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Turnišče: Partizanska ulica, Mlinska ulica, Travniška ulica, Ulica ob potoku, Prvomajska ulica, Obrtniška
ulica, Gajska ulica, Cvetna ulica, Kranjčeva
ulica, Ulica 25. maja, Panonska ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem popisu in razpisni dokumentaciji.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2001, dokončanje 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče, Občinska uprava, dodatne informacije Marjan Gjura, 02/572-10-60.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom Atrij Odranci d. o. o., št.
03125-1009808936 s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija Turnišče.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe: višina garancije
je 10% od vrednosti razpisanih del, trajanje
garancije je 90 dni od datuma oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po določbah razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
30. 9. 2001, sklep o sprejemu ponudbe bo
izdan do 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, reference ponudnika, garancija ponudnika na izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001
Občine Turnišče
Ob-51455
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC baze
Ljubljana, AC baze Postojna in AC baze
Hrušica.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC baza Ljubljana, AC
baza Postojna in AC baza Hrušica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 5. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273, faks
01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 29. 6. 2001 do
8. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 9.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 8. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2001
ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna
soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,200.000 in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 2. 2002. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 17. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 6. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-51234
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50360, za naročnika Občino Radlje ob
Dravi za opravljanje prevozov učencev (avtobusni in s kombiniranim vozilom) iz šolskega
okoliša Občine Radlje ob Dravi, se podaljša
rok za oddajo ponudbe. Spremenita se datuma v 9. (a) in 10. točki in se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. julija 2001 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. julij ob 11. uri v sejni sobi Občine Radlje
ob Dravi, soba 313/III.
Občina Radlje ob Dravi
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-51345
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. podaljšuje rok za predložitev ponudb pri objavi
javnega naročila za zavarovalniške storitve
02/2001, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 40–41 z dne 25. 5. 2001, na strani
2509, Ob-48961.
Rok za predložitev ponudbe je: ponudbo
je potrebno predložiti do 6. 7. 2001 (petek),
najkasneje do 10. ure, na naslov: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, v tajništvu.
Datum odpiranja ponudb: 6. 7. 2001
(petek) ob 12. uri na istem naslovu v sobi
št. 9.
O podaljšanju roka za predložitev ponudb, se obvestijo vsi izvajalci storitev, ki so
v predpisanem roku prevzeli razpisno dokumentacijo.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Zavrnitev vseh ponudb
Ob-51440
V skladu s 77. členom Zakona o javnih
naročilih obveščamo ponudnike, da zavračamo vse sprejete ponudbe na javni razpis za
izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Podčetrtek, objavljen v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001, Ob-47577, iz
naslednjega razloga:
– po pregledu in ocenjevanju prispelih ponudb je ostala samo ena pravilna in sprejemljiva ponudba.
Postopek oddaje javnega naročila bomo
pričeli ponovno, kar bo objavljeno v Uradnem
listu RS.
Občina Podčetrtek
Ob-51212
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144,
e-mail:
sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: popravilo potopnih črpalk eksplozijskovarne izvedbe – 1 A, št. kat. 1
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe, od ponedeljka do četrtka od 7. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647, pri APP Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri
razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga. Juvan vse podatke, potrebne za
izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Tr-
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bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 8. 6. 2001 ob 9.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini do 10% pogodbene vrednosti. Oboje v primeru, da je ponudbena
vrednost višja od 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 9. 2002.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 40 točk,
– odzivni čas za prevzem opreme do 20
točk,
– rok izvedbe popravila do 20 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela do
20 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora poleg drugih dokumentov ponudbeni dokumentaciji obvezno
priložiti: spričevalo o usposobljenosti za servisiranje in popravila protieksplozijsko zaščitenih naprav, katerega izdaja Urad za standardizacijo in meroslovje RS. V primeru, da
ima ponudnik podizvajalce, mora priložiti enako dokazilo tudi za podizvajalce.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Ob-51213
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: previjanje in popravila
elektromotorjev eksplozijskovarne izvedbe in ostalih izvedb – 1 A, št. kat. 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.

Št.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe, od ponedeljka do četrtka od 7. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647, pri APP Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri
razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga. Juvan vse podatke, potrebne za
izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 8. 6. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini do 10% pogodbene vrednosti. Oboje v primeru, da je ponudbena
vrednost višja od 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 9. 2002.
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Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 40 točk,
– odzivni čas za prevzem opreme do 20
točk,
– rok izvedbe popravila do 20 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela do
20 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora poleg drugih dokumentov ponudbeni dokumentaciji obvezno
priložiti: spričevalo o usposobljenosti za servisiranje in popravila protieksplozijsko zaščitenih naprav, katerega izdaja Urad za standardizacijo in meroslovje RS. V primeru, da
ima ponudnik podizvajalce, mora priložiti enako dokazilo tudi za podizvajalce.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Št. 2277
Ob-51214
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih:
a) Vrsta storitve:
– prevoz okoli 100.000 ton žit in blaga na paletah,
– prevoz okoli 10.000 ton naftnih derivatov,
– prevoz okoli 1.500 ton tekočega
naftnega plina.
Sklic: priloga 1A – storitve, št. kategorije
2. in priloga 1B – storitve, št. kategorije 18
Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko poleg ponudbe, ki zajema
vse vrste blaga, predloži tudi ponudbo za
prevoz blaga po posameznih vrstah blaga, in
sicer samo za žita in blaga na paletah ali
naftnih derivatov ali tekočega naftnega plina.
5. Kraj izvedbe: med skladišči v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel.
01/58-97-300. Kontaktna oseba: Alojz Černe (tel. 01/589-73-26) in Karmen Verbovšek (tel. 589-73-13).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, katerega plačajo z virmanom
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na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve št. 50101-603-402300 pri
APP Ljubljana s pripisom “Javni razpis za
ponudbo prevoza – ne odpiraj” ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve, Znesek
plačila razpisne dokumentacije vključuje 19%
DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 7. 2001 do 15.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajsak
106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za prevoz blaga – Ne odpiraj!” z
navedbo številke objave javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 24. 7. 2001 ob
12. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, sejna soba, VII. nadstropje v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo
do 12. 9. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 85%,
– reference 10%,
– finančna usposobljenost 5%.
Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem po
naslednjem načinu:
– izmed vseh prispelih ponudb dobi tista,
ki ima pri posameznem merilu najugodnejšo
varianto, eno točko, ostale ponudbe pa se
razvrstijo do zadnje po vrstnem redu in dobijo večje število točk. Pri posameznem merilu
je naveden odstotek, ki predstavlja pomembnost merila, s katerim se pomnoži število
doseženih točk;
– seštevek tako dobljenih vrednosti predstavlja končno oceno prispele ponudbe;
– kot najugodnejša bo izbrana tista ponudba, ki bo dosegla najmanjšo vrednost;
– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjšo vrednost po prvem kiteriju.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Alojz Černe (tel. 01/589-73-26), Karmen Verbovšek (tel. 589-73-13).
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-51215
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: C. 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevoz osnovnošolskih
otrok na relacijah:
– Zagorje–Tirna–Zagorje,
– Zagorje–Čemšenik–Zagorje,
– Zagorje–Podkum–Zagorje,
– Zagorje–Dobrljevo–Zagorje,
– Zagorje–Medija–Klovrat–Zagorje,
– Izlake–Železniška postaja–Izlake,
– Zagorje–Trbovlje–Zagorje,
– Zagorje–Kandrše–Zagorje,
– Zagorje–Senožeti–Zagorje,
– Zagorje–Senožeti–Tirna–Zagorje,
– Rodež–Podkum–Rodež,
– Osredek–Podkum–Osredek,
– Sopota–Podkum–Sopota,
– Mali Kum–Podkum–Mali Kum,
– Sopota–Dole pri Litiji–Sopota.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik si pridržuje pravico, da po analizi
prispelih ponudb prevoza na posameznih relacijah odda različnim ponudnikom.
5. Kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002, pričetek od 1. 9. 2001 dokončanje 30. 6. 2002 z možnostjo podaljšanja
za šolsko leto 2002/2003 in 2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: IN-TACT, d.o.o., C.
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi (Ludvik
Fain, univ. dil. inž. arh. tel. 03/56-64-083,
041-650-806).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak san od 8. do
12. ure do dneva oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: IN-TACT, d.o.o. C. 20. julija 2c,
1410 Zagorje ob Savi.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi 20. 7. 2001 ob 8. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in

tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 18. 5. 2001 Ob-48453.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 35209-01/01/2
Ob-51242
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,
1251 Moravče, tel. 01/723-10-98, faks
01/723-10-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izvajanje obvezne gospodarske-dimnikarske-službe za pregledovanje, nadziranje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Moravče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne rešitve niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel.
01/723-10-98, Franci Kos.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. julij 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče. Zapečatene kuverte morajo
biti označene z oznako “Ponudba-ne odpiraj“ z navedbo naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. julij 2001 ob 12. uri, Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po določilih razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74, 14/90), Odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni vestnik Občine Moravče
št. 01/96), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št.
70/96), Uredba o emisiji snovi v zrak kurilnih
naprav (Ur. list RS, št. 73/94, 51/98,
83/98).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po odpiranju ponudb.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 8 dneh
po sklepu OS.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
koncesijske dajatve =90 točk, višina cene
storitve = 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 63/95, dne 6. novembra 1995.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Moravče
Št. 1810/22001
Ob-51252
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
tel. 02/556-90-00, faks 02/556-90-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v letu 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja del po sklopih je možna.
5. Kraj izvedbe: območje občine Gornji
Petrovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb ni možna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002.

Št.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
tel. 02/556-90-00, faks 02/556-90-01,
kontaktna oseba je Franc Šlihthuber.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do vključno 27. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 30. 7.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je najmanj 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila,
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega z izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 3. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: 80% cena, 20% plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Gornji Petrovci
Št. 64-12/01-41
Ob-51255
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov.: lili@dravograd.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje šolskih pre-
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vozov v Občini Dravograd v šolskem letu
2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje občine Dravograd, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi samo varianto, vezano
na razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek prevozov
je 3. 9. 2001 ter velja za celo šolsko leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, kontaktna oseba je Betka Kolenbrand.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do roka
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu
razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom
o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, na
račun naročnika št. 51830-630-25594.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 20. julija 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 7. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Dravograd.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2001. Naročnik bo ponudnike obve-
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stil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Dravograd
Št. 021/01
Ob-51258
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: merjenje in snemanje
cest na območju CP Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Celje, Novo mesto, Kranj in
Nova Gorica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni od sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2001
ob 9. uri, v veliki sejni dvorani I.nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o
skupni izvedbi javnega naročila v skladu s
47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni
in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe, predviden rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb
17. Merila za ocenitev ponudb:
Točke

1.Reference izvajalca
0–20
2. Vrednost ponudbe
0–30
3. Kadri za izvedbo razpisanih del 0–10
4. Rok izvedbe
0–10
5. Opis poteka izvedbe in
pričakovani rezultati
0–15
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 94/2001
Ob-51262
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Vrsta in opis storitve: izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
in dograditev Osnovne šole Sladki Vrh.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe del: Sladki Vrh.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: avgust 2001 – december
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah,
Nives Erznožnik, tel. 02/651-13-31, faks
02/651-13-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključ-

no z DDV je potrebno virmansko nakazati na
žiro
račun
Občine
Šentilj,
št.:
51800-630-25573, ali vplačati osebno v računovodstvu Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do 9.45,
ne glede na način predložitve.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah – v tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
11. Navedba bančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v znesku 5% vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 1. 9. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po prejemu mesečne situacije
glede na opravljeno delo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil
pogodbo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti v ponudbeni dokumentaciji sklenjene pogodbe o sodelovanju s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2001, predvideni datum sprejema
ponudbe je 15. 8. 2001.
17. Merila za ocenjevanje ponudb: so
razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Občina Šentilj
Št. 64010-3/01
Ob-51264
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode 13,
4260
Bled,
faks
04/574-12-43,
tel. 04/575-01-00, obcina@bled.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
otrok v osnovne šole na območju Občine
Bled za šolska leta 2001/02, 2002/03
in 2003/04; 2. – storitve kopenskega
transporta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih je sprejemljiva, ponudnik
lahko odda za posamezno relacijo, sklop relacij ali za vse relacije. Prednost ima tisti
ponudnik, katerega ponudba bo obsegala
vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v dneh, ko poteka šolski pouk (september–junij); 3 leta od
podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Bled, C. svobode 13, Bled, Oddelek za gospodarstvo in
družbene dejavnosti – Neja Gašperšič,
tel. 04/575-01-32, v času uradnih ur.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. do 25. 7.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, št. bančnega računa:
51540-630-50251 00 71419914.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 13. uri, v stavbi Občine Bled.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji; Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 43/00).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 30 dni po izstavitvi računa za pretekli
mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99,
65/99, 36/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99, 58/00), Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil (Ur. l. RS, št. 33/99), Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

Št.

sprejemu ponudbe: 60 dni od oddaje ponudbe, do 10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična brezhibnost in opremljenost vozil v
skladu z zakonodajo, druge ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Bled
Št. 66001-1/01
Ob-51265
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43, e mail: obcina@bled.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdaja občinskega glasila Blejske novice v nakladi 4200 izvodov
v revialni obliki, distribucija časopisa po
gospodinjstvih in trženje oglasnega prostora.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Občina Bled – distribucija časopisa na vsa gospodinstva v Občini
Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2002, z možnostjo podaljšanja pogodbe z aneksom.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti –Marjana Burja – tel. 04/575-01-29, v času uradnih ur: v
ponedeljek od 8. do 11. ure, v sredo od 8.
do 11. ure in od 14. do 17. ure in v petek,
od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. do 15. 8.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vplačilo 10.000 SIT na žiro
račun Občine Bled, št. 51540-630-50251,
sklic na št. 71419913.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izdajo Blejskih novic”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri, na Občini
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, zgornja sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: izvedba naročila je vezana na registracijo pravne ali fizične osebe za izdajanje časopisov in revij.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od oddaje ponudbe, predvideni datum odločitve – do 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izvedbeni roki in dodatne ugodnosti.
Podrobnejša določila vsebuje razpisna
dokumentacija.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Bled
Št. 47/1821/2001
Ob-51266
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana,
faks
01/474-24-32,
tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: sanacija streh na obratni
in komandni stavbi v RTP 400/110 kV
Okroglo (po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP Okroglo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september, oktober 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa električne energije, 2. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Janez Blatnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 6. 8. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še
naslednje pogoje:
1. 1 referenca ponudnika in/ali podizvajalca (tisti, ki bo izvajal dela) pri gradbeno-krovskih delih v II. coni nevarnostnega
območja, udara z el. tokom – ponudnik naj
navede številko pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta, kjer je dela
izvajal in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost;
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora
izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse
svoje zapadle obveznosti;
3. rok izvedbe del september, oktober
2001;
4. garancijski rok je 15 let za streho in 5
let za fasado od zapisniško potrjenega zaključka posla;
5. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da,
ZJN:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do 400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
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11. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. Pravilnik o tehničnih normativih za
graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih področjih,
13. Pravilnik o tehn. normativih za beton
in arm. beton,
14. Pravilnik o tehn. normativih za projekt. in izvajanje pri temeljenju gradb. objektov,
15. Pravilnik o tehn. ukrepih in pogojih za
izvajanje zidov in stavb,
16. Splošni tehnični predpisi za nosilce
jekl. konstr.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2001; 24. 8.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca del) (10%), plačilni pogoji (5%), rok izvedbe (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 4. 7. 2001 ob 10.
uri, v RTP Okroglo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 40306-0012/01
Ob-51291
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevoz šolskih otrok v šolskem letu 2001-2002 v Občini Rogaška
Slatina, št. 1A/2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
5. Kraj izvedbe: Občina Rogaška Slatina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001 do
1. 9. 2002, čas izvedbe 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Rogaška
Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Kristina Kampuš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 20. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT nakazilo
na ŽR Občine Rogaška Slatina št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - šolski prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 10. uri v sejni sobi št.
11, Občina Rogaška Slatina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: niso zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila..
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse
splošne pogoje po 41., 42. in 43. členu Zakona o javnih naročilih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: je.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne
odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ja.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 3. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Ob-51302
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, faks 03/582-91-98, tel.
03/818-27-80.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Podčetrtek.
Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1 A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisnih
območjih.
Ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno območje v celoti. Ponudnik lahko ponudi eno ali obe razpisni območji.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Podčetrtek, prevoz se izvaja na dveh območjih.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se
bo sklenila za obdobje od 3. 9. 2001 ter
velja za celo šolsko leto, z možnostjo po-
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daljšanja za eno leto, vendar skupno največ
3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se dvigne v tajništvu Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek. Dodatne informacije se dobi pri Magdi Jurjec, tel.
03/818-27-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR Občine
Podčetrtek, št. 50730-630-10201, s pripisom: Javni razpis – izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: osebno v tajništvo Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek ali po pošti
na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Podčetrtek.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil račun
za pretekli mesec. Naročnik bo račun poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil, Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 043-06/94-1/5
Ob-51310
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: a) priprava za tisk in tiskanje Poročevalca; b) distribucija Poročevalca in vodenje poslovanja z naročniki; sklic na storitev po 15. točki priloge I
A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo v celoti, za vse
sklope skupaj.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročilo bo oddano za obdobje dveh let od dneva sklenitve
pogodbe z možnostjo podaljšanja za še eno
leto (2. točka 97. člena ZJN-1).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za informiranje (Jasna Urbanija), tel. št. 01/478-9787.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na ŽR št.
50100-637-55237, sklic 28-12114-714199
s položnico ali virmanom.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2001 ob 11. uri v prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): morebitna skupina izvajalcev mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 450-01
Ob-51328
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja storitev
opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenoobrtniških ter instalacijskih del z vgradno opremo adaptacije in novogradnje objekta ORL klinike in novogradnje Nevrološke klinike 1B, kat. 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: datum pričetka
september 2001, storitev se oddaja okvirno
za dobo 3 let oziroma do zaključitev del.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 40 (tajništvo) vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 23. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2001 ob 12. uri, predavalnica I
v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra,
Zaloška 7, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
23. 11. 2001 .
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost:
ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o graditvi objektov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. novembra 2001. Predvideni datum
odločitve je avgust 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je eno samo 100% ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 40002-1/01
Ob-51339
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: “Hidrogeologija Karavank
– območje Pece”, storitve (I B, št. kateg.
27 – druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
območju Pece v Karavankah in na sedežu
izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 24 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič, univ.dipl.prav., II.nadstropje, soba
201/II, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2001 ob 9. uri, MOP, Agencija
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da razpolaga z ustrezno opremo za izvedbo javnega naročila,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma izstavitve dokazila,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti javnega naročila za več kot 10%,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša
od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da skupni obseg ur neposrednega dela
potencialnih podizvajalcev v projektni skupini
ne presega polovice ur celotne projektne
skupine,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika,
– ustreznost projektne skupine.

Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu
naročnika pri Sabini Hajrič, univ.dipl.prav.,
tel. 01/478-44-38.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije
za okolje
Ob-51355
1. Naročnik: Občina Kozje.
2. Naslov naročnika: Kozje 37, 3260
Kozje,
tel.
03/800-14-00,
faks
03/580-10-75, e-mail: obcina.kozje@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevozi šolskih otrok v
Občini Kozje.
Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje občine Kozje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 z možnostjo podaljšanja 1 leta, vendar največ za 3
leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, Andreja Reher, tel.
03/800-14-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. in 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik ob dvigu dokumentacije plača naročniku nadomestilo za
materialne stroške v višini 2.000 SIT na žiro
račun Občine Kozje, št. 50730-630-10194,
sklic 00-7141-99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Kozje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitev plačeval mesečno, rok plačila
45 dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
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tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja ponudb, 27. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Kozje
Št. 343-40/2001
Ob-51435
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, faks 05/365-91-33,
Obcina.Ajdovscina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje šolskih prevozov na območju občine Ajdovščina, 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: a)
avtobusni prevozi – za posamezno matično
šolo in za vse šole skupaj, b) prevozi s kombiniranimi vozili.
5. Kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002,2002/2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina (tajništvo), Erika Zavnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
vsak delovnik med 8. in 15. uro, do roka za
oddajo ponube.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Ajdovščina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija oziroma menica v odvisnosti ali se
ponudba oddaja za posamezen sklop ali za
celoto.

Št.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila – 30 dni od prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: določeni v Zakonu o prevozih
v cestnem prometu in Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da-v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 24. 10.
2001. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe 1. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Ajdovščina
Ob-51443
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/731-12-00, faks
05/731-12-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet naročila je izdelava idejnega projekta za sanacijo in širitev odlagališča odpadkov z ureditvijo
zbirnega centra ter izdelava presoje vplivov na okolje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
način se oddaja v celoti, oddaja po sklopih ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: Centralno odlagališče
odpadkov Sežana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del konec avgusta, konec del december 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Partizanska
cesta 2, 6210 Sežana, kontaktna oseba
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mag. Kukanja Vlasta, dipl. bio., tel.
05/731-12-40 in Jurman Šukalo Duška,
univ. dipl. inž. gr., tel. 05/73-11-250.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro, od objave javnega
razpisa do 20. julija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na žiro račun
51420-603-32751, pred dvigom dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, soba 10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 2001
ob 11. uri, v sejni sobi Komunalno stanovanjskega podjetja, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je minimalno 60 dni od prejema potrjene
situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z 41. členom ZJN-1
ter razpisnih pogojih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
določili razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki v največji meri
ustreza merilom:
– ponudbena cena do 40%,
– reference ponudnika do 40%,
– ustreznost idejne zasnove do 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek s ponudniki 6. 7. 2001 ob 10. uri,
na sedežu KSP, d.d., Partizanska cesta 2 v
Sežani.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 210
Ob-51216
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale, tel. 01/721-91-80, faks
01/721-91-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Komenda-Moste, Moste 40, 1218 Komenda,
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16/a, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje
22, 1242 Stahovica,
– Osnovna šola Šmartno, Šmartno 27/a,
1219 Laze v Tuhinju,
– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovsko pecivo,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. čaji,
14. zmrznjena zelenjava,
15. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
Ponudnik lahko kandidira na en zavod,
več zavodov ali vse zavode.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, tajništvo.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 18. 7. 2001 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen) na ŽR 50120-603-55450, pri APP
Domžale.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 18. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in zavode obveščal o akcijskih
prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do vključno 21. 8. 2001. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 27. 8.
2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Št. 209
Ob-51217
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale, tel. 01/721-91-80, faks
01/721-91-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,
1233 Dob,

– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica,
– Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče,
– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, 1234 Mengeš,
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, 1235 Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/b,
1236 Trzin,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58/a, 1230 Domžale,
– Vrtec Domžale, Savska 3, 120 Domžale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230
Domžale.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
Ponudnik lahko kandidira na en zavod,
več zavodov ali vse zavode.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 18. 7. 2001 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen) na ŽR 50120-603-55450, pri APP
Domžale.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 18. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in zavode obveščal o akcijskih
prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 21. 8. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 27. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2001.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Št. 39/01
Ob-51218
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: Griže 1a, 3302
Griže,
tel.
03/571-82-17,
faks
03/571-82-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Griže,
Griže 1a, Griže.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. jajca,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
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14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 18. 7. 2001 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 50750-603-36035, pri APP Celje.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 18. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Griže, Griže 1a,
3302 Griže.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 20. 8. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 24. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Osnovna šola Griže
Št. 101/01
Ob-51219
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko.
2. Naslov naročnika: Vransko 23, 3305
Vransko,
tel.
03/572-52-95,
faks
03/572-54-24.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Vransko,
Vransko 23, Vransko.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. jajca,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 18. 7. 2001 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na ŽR 50750-603-36040, pri APP Žalec.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 18. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Vransko, Vransko
23, 3305 Vransko.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 20. 8. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 24. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Osnovna šola Vransko
Ob-51220
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Graščinska 7,
3312 Prebold, tel. 03/703-64-20, faks
03/703-64-30.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Prebold,
Graščinska 7, Prebold.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. jajca,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Prebold, Graščinska 7, Prebold, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 18. 7. 2001 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 50750-603-36105, pri APP Žalec.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 18. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 20. 8. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 24. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Osnovna šola Prebold
Ob-51279
1. Naročnik: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Velike Lašče 123,
1315 Velike Lašče, tel. 01/78-81-410, telefaks 01/78-81-410.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Velike Lašče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine blaga oziroma sklopa:
1. skupina: sveže meso in mesni izdelki,
2. skupina: splošno prehrambeno blago,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: slaščičarsko pecivo,
5. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
6. skupina: ribe in konzervirane ribe,
7. skupina: žita in mlevski izdelki,
8. skupina: sadni sokovi in pijače, sirupi
in marmelade,
9. skupina: konzervirano sadje,
10. skupina: sveže sadje,
11. skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sposobnost in usposobljenost ponudnikov bo priznana za eno skupino oziroma
sklop, za več sklopov oziroma skupin ali za
vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 1. 9. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Velike Lašče
123, 1315 Velike Lašče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
12. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.520 SIT na ŽR št.
50101-603-50113.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 16. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Primoža Trubarja
Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315 Velike Lašče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe v skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
dobavo blaga javnim zavodom ali drugim
proračunskim uporabnikom,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvi-
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deni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 7. 2001, 30. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315 Velike
Lašče.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Osnovna šola Primož Trubar
Velike Lašče
Št. 60601/9/LM
Ob-51381
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana faks 01/474-2702, 01/474-3000.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža omar za zaščito in
vodenje.
(b) Kraj dobave: RTP-ji Elektro-Slovenije, d.o.o.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljiva je samo celovita ponudba.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja III. nadstropje,
Dejana Kneževič dodatne informacije Andrej Ribič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa, na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana soba 3D2.1, prevzemnik Katarina
Lipovec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: V I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok najmanj 30 dni, obračun v skladu z navodili in
pogoji v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): v prijavi mora bitiu
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: prijavitelj mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo prijavitelju
za izdelavo prijave).
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: prijava mora veljati tri leta, predvideni datum odločitve o sprejemu prijav 10. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 8. 6. 2001 Uradni list RS
št. 46, Ob-49962.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Popravek
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skem in angleškem jeziku v Uradnem listu
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001, Ob49096 in Ob-49097, se popravi 9.(a) točka in pravilno glasi:
1. Popravek v objavi št. Ob-49096:
Spremeni se 9.(a) točka (datum, do kdaj
se sprejema prijave), kot sledi: rok za sprejem prijave za ponudnika je četrtek, 5. 7.
2001 do 14. ure, v tajništvu Zavoda za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, in
sicer osebno ali po pošti. Če bo pošiljka
poslana po pošti, se šteje dan, ko je pošiljka prispela v zavod.
2. Popravek v objavi št. Ob-49097:
Spremeni se 9.(a) točka (Tender submission date) kot sledi: Tenders are to be
submitted by Thursday 5. 7. 2001 unitil
14. to the Agency for Compulsory Oil Stocks. If tenders are delivered by post, the
date of receipt of the documents by the
Agency will be taken into account.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Ljubljana
Popravek
Št. 011-04-8/01
Ob-51450
V javnem razpisu za oddajo del: izdelava
projektne dokumentacije za sanacijo plazov
in brežin na glavnih in regionalnih cestah v
Republiki Sloveniji – I. faza, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Št. 3/01, Ob-50444, se 9.(a) točka pravilno glasi:
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 7. 2001 do 8. ure.
Direkcija RS za ceste

Ob-51379
V javnem razpisu za oddajo naročila gradenj za vzpostavitev sistema za daljinski nadzor in vodenje distribucijskega plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49153, za naročnika Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., se rok za oddajo ponudb podaljša.
Spremeni se datum v 8.(a) točki in se
pravilno glasi:
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti najkasneje
do 2. 7. 2001 do 9. ure.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 011-04-8/01
Ob-51451
V javnem razpisu za oddajo del: izvajanje
geotehničnih raziskav na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji – I. faza,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Št. 4/01, Ob-50445, se
9.(a) točka pravilno glasi:
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 7. 2001 do 8. ure.
Direkcija RS za ceste

ZJN-13.S

ZJN-15.B

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku

Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Popravek
Ob-51378
V javnem razpisu za storitve po omejenem postopku za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, objavljenem v sloven-

Popravek

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 559/2001
Ob-51221
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po skupinah v skladu s 3. odstavkom 19. člena ZJN, kraj dobave: Vnanje Gorice in Jezero.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodeliteve naročila: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki, dodeljeno: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, Vipava,
2. skupina: sladoledi, dodeljeno: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
3. skupina: meso in mesni izdelki, dodeljeno: Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
4. skupina: perutnina in perutninski izdelki, dodeljeno: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
5. skupina: ribe, dodeljeno: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš,
6. skupina: kruh in pecivo, dodeljeno:
Pekarna in keksarna Kovač, Nežka Kovač
s.p., Tržaška c. 527, Brezovica,
7. skupina: zelenjava, suhe stročnice in
sadje dodeljeno: KZ Krka z.o., Novo mesto, Rozmanova ul. 10, Novo mesto in D.
Bulc & CO., d.n.o., Kolodvorska 16, Ljubljana,
8. skupina: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje, dodeljeno: KZ Krka
z.o.o., Novo mesto, Rozmanova ul. 10, Novo mesto,
9. skupina: žita in mlevski izdelki, dodeljeno: Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana,
10. skupina: testenine, dodeljeno Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica,
11. skupina: sadni sokovi, dodeljeno:
Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
12. ostalo prehrambeno blago, dodeljeno: Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
13. razno blago
– jajca dodeljeno: Kmetijstvo Peloz
d.o.o., Vrtojbenska c. 8, Šempeter,
– med, dodeljeno: Kropivšek Janez, Jeronim 32, Vransko,
– jabolka, dodeljeno: Kuk Janez, Tattenbachova 4, Slovenske Konjice.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
1,827.642,50 SIT,
2. skupina – sladoledi: 205.135 SIT,
3. skupina – meso in mesni izdelki:
4,180.445,50 SIT,
4. skupina – perutnina in perutninski izdelki: 1,145.775 SIT,
5. skupina – ribe: 545.790 SIT,
6. skupina – kruh in pecivo: 987.400
SIT,
7. skupina – zelenjava, suhe stročnice
in sadje: 2,144.000 SIT in 2,357.300 SIT,
8. skupina – konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 429.200 SIT,
9. skupina – žita in mlevski izdelki:
140.903,60 SIT,
10. skupina – testenine: 486.426,60
SIT,
11. skupina – sadni sokovi: 440.247,60
SIT,
12. skupina – ostalo prehrambeno blago: 886.139,22 SIT,
13. skupina – razno blago
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– jajca: 201.478 SIT,
– med: 364.000 SIT,
– jabolka: 342.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,270.438,50 SIT; 1,827.642,50 SIT,
2. skupina – sladoledi: 238.000 SIT;
205.135 SIT,
3. skupina – meso in mesni izdelki:
4,180.444,50 SIT,
4. skupina – perutnina in perutninski izdelki: 1,485.775 SIT; 1,145.775 SIT,
5. skupina – ribe: 671.785,50 SIT;
545.790 SIT,
6. skupina – kruh in pecivo: 1,564.900
SIT; 987.400 SIT,
7. skupina – zelenjava, suhe stročnice in
sadje: 3,156.346,50 SIT; 2,144.000 SIT,
8. skupina – konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 462.690 SIT; 429.200
SIT,
9. skupina – žita in mlevski izdelki:
177.882,82 SIT; 140.903,60 SIT,
10. skupina – testenine: 708.194,20
SIT; 486.426,60 SIT,
11. skupina – sadni sokovi: 604.770
SIT; 440.247,60 SIT,
12. skupina – ostalo prehrambeno blago: 1,132.666,20 SIT; 886.139,22 SIT,
13. skupina – razno blago
– jajca: 303.920 SIT; 201.478 SIT,
– med: 443.738,40 SIT; 364.000 SIT,
– jabolka: 712.800 SIT; 342.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45610.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Vrtci Brezovica

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,795.811 SIT, 3,812.479 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2001.
Okrožno sodišče na Ptuju

Ob-51222
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva
ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material.
Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva 7.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za enak artikel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1113 Ljubljana,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
– Založba Obzorja d.d., Partizanska 3-5,
2000 Maribor,
– SET Trgovina d.o.o., Vevška cesta 52,
1000 Ljubljana,
– Repriza d.o.o., Trgovsko podjetje, Miklošičeva 1, 2250 Ptuj,
– Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

Št. 025-36/2001
Ob-51224
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sprej za označevanje drevja (rdeči
oziroma oranžni) 15.000 doz po 500 ml;
Območne enote ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročniku ni bila predložena
nobena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 28. 4.
2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Št. 025-35/2001
Ob-51223
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški material, Območne enote ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel le eno
pravočasno ponudbo, zato javni razpis ni
uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 246/10-6/2001
Ob-51253
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, faks 05/652-71-85.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki:
1. skupina: sistem za zbiranje krvi,
1. podskupina: seti za intraoperativno in
pooperativno zbiranje krvi,
2. podskupina: seti za pooperativno zbiranje krvi,
2. skupina: operacijski material za enkratno uporabo (sterilen),
3. skupina: šivalni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost, cena, plačilni pogoji, morebitne druge ugodnosti. Dobavitelj
za 1. skupino: 1. podskupina: seti za intraoperativno in pooperativno zbiranje krvi, ni
izbran, ker razpis ni uspel, saj je ponudbo
za to podskupino oddal samo en ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: sistemi za zbiranje krvi
2. podskupina: seti za pooperativno zbiranje krvi: Aurerniana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana,
2. skupina: operacijski material za enkratno uporabo (sterilen): Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
3. skupina: šivalni material: Johnson &
Johnson S.E., podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: sistemi za zbiranje krvi
2. podskupina: seti za pooperativno zbiranje krvi: 12,979.968 SIT brez vključenega DDV,
2. skupina: operacijski material za enkratno uporabo (sterilen): 31,886.212,58
SIT brez vključenega DDV,
3.
skupina:
šivalni
material:
5,772.510,77 SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: sistemi za zbiranje krvi
2. podskupina: seti za pooperativno zbiranje krvi: 13,982.720 SIT; 12,979.968
SIT brez vključenega DDV,
2. skupina: operacijski material za enkratno uporabo (sterilen): 31,886.212,58
SIT, 22,697.170,80 SIT brez vključenega
DDV,
3. skupina: šivalni material: 5,837.094 SIT;
5,772.510,77 SIT brez vključenega DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št.

Št. 9/JN
Ob-51263
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: endobronhialni ultrazvok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, garancijski rok, dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Olympus Slovenija,
d.o.o., Vodovodna 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
11,001.055,82 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2001.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Št. 47/1821/2001
Ob-51267
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža AKU baterij
220 V, 110 V in 48 V ter demontaža,
odvoz in uničenje starih baterij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), potrjene reference s strani uporabnika za dobavo in montažo AKU BAT na
podobnih objektih (20%), plačilni pogoji
(5%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: E.E.A. Medved Danijel, s.p., Aškerčev trg 9, 3270 Laško.
7. Pogodbena
vrednost:
18,821.047,14 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,010.587,96 SIT; 18,821.047,14
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni oddal naročila po odprtem postopku, ker ni pridobil 2 pravilnih
ponudb, zato je vse ponudnike, ki so sodelovali v odprtem postopku povabil k sodelovanju v postopku s pogajanji brez predhodne objave po 20. členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1191/1
Ob-51275
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2.
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2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
tel. 437-32-03.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava zaščitnih sredstev in delovnih oblačil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo na podlagi cene – 50
točk, merilo na podlagi roka plačila – 40
točk, merilo na podlagi referenc – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komtrade Kolbl Milan
s.p., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,428.122
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,428.122 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 22-23 z dne 30. 3.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Ob-51278
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 3 kosi transformatorjev; na gradbišča
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 183,645.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 184,000.000 SIT, 183,645.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 02/01
Ob-51276
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
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3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dve tovorni vozili za pobiranje in odvoz komunalnih odpadkov, Savska 34,
Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev, ponudbena vrednost, garancija, rok dobave, plačilni pogoji in druge ugodnosti. Zbrano največje število
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC – Intercar d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,869.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,340.000 SIT; 48,256.707 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
JKP Prodnik d.o.o.
Št. 01/01
Ob-51277
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
DN 20 Qn = 2,5 m3/h - 5000 kom,
DN 25 Qn = 6 m3/h - 90 kom,
DN 40 Qn = 10 m3/h - 90 kom,
DN 50/20 Qn = 15 m3/h - 20 kom,
DN 80/20 Qn = 40 m3/h - 20 kom,
DN 100/20 Qn = 60 m3/h - 20 kom,
DN 150/40 Qn = 150 m3/h - 5 kom,
vložek nepovrat. ventila DN 20 - 5000
kom,
vložek nepovrat. ventila DN 25 - 90
kom,
vložek nepovrat. ventila DN 40 - 90
kom,
holandec 3/4 - 8000 kom,
holandec 1 - 160 kom,
holandec 6/4 - 160 kom,
holandec dolgi 3/4 s kontra matico 2000 kom,
holandec dolgi 1 s kontra matico 20 kom,
holandec dolgi 6/4 s kontra matico 20 kom.
Kraj dobave: Savska 34, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, referenca ponudnika, rok
dobave, tehnične prednosti vodomerov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC Ekocon d.o.o.
Tbilisijska 81, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
82,840.678,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
82,840.678,45
SIT
57,656.770,92 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
JKP Prodnik d.o.o.
Št. 140
Ob-51326
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 144, 2393
Črna na Koroškem.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje; mleko in mlečni izdelki;
jajca; svinjsko in goveje meso, perutnina, ribe, mesni izdelki; sveže sadje in
zelenjava; zmrznjena zelenjava; sladoledni izdelki; kruh in pekovski izdelki;
brezalkoholne pijače; splošno prehrambeno blago.
Kraj dobave: Center 144, 2393 Črna na
Koroškem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, kvaliteta 10%,
reference 5%, plačilni rok 3%. Dobavitelj za
1. skupino (kurilno olje) ni izbran, ker je
razpis razveljavljen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
2. skupina mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., obrat Maribor, 2000
Maribor,
3. skupina jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kaučiča; Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanci,
4/1 skupina svinjsko in goveje meso:
Mesarija Lečnik, Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
4/2 skupina: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10 Ptuj,
5. skupina: mesni izdelki: Mesarija Lečnik, Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
6. skupina: sveže sadje in zelenjava:
Mercator d.d., Povrtnina Maribor, 2000 Maribor,
7. skupina: zmrznjena zelenjava, sladoled: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
8. skupina: kruh in pekovski izdelki: Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2380
Dravograd,
9. skupna: brezalkoholne pijače: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360
Radlje ob Dravi,
10. skupina: splošno prehrambeno blago: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica
2, 2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 2 – mleko in mlečni izdelki:
7.233.184 SIT,
Skupina 3 – jajca: 645 SIT,
Skupina 4/1 – svinjsko in govejo meso:
8,021.500 SIT,
Skupina 4/2 – perutnina: 2,551.900 SIT,
Skupina 5 – mesni izdelki: 7,221.000
SIT,
Skupina 6 – sveže sadje in zelenjava:
7,158.600 SIT,
Skupina 7 – zmrznjena zelenjava in sladoled: 1,842.700 SIT,

Skupina 8 – kruh in pekovski izdelki:
3,992.593 SIT,
Skupina 9 – brezalkoholne pijače:
2,216.692 SIT,
Skupina 10 – splošno prehrambeno blago: 11,041.280,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Center za usposabljanje
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Št. 302/01
Ob-51335
1. Naročnik: Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije.
2. Naslov naročnika: Spodnje Škofije
40d.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso,
– mesni izdelki,
– perutnina,
– zamrznjene ribe in morski sadeži,
– jajca,
– olje,
– zelenjava in sadje,
– zamrznjena zelenjava,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarska peciva,
– kompoti in vloženo sadje,
– začimbe,
– vložena zelenjava,
– čaji in čokoladni napitki v prahu,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Spodnje Škofije 40d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki. Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– meso: Celjske mesnine, d.d., Cesta v
Trnovlje 17, 3000 Celje,
– mesni izdelki: Mesnica-delikatesa Bruno Markežič s.p., Spodnje Škofije 207,
6281 Škofije,
– perutnina: Mesnica-delikatesa Bruno
Markežič s.p., Spodnje Škofije 207, 6281
Škfije,
– zamrznjene ribe in morski sadeži: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
– jajca: Mercator Degro, d.d., Obala
144, 6320 Portorož,
– olje: Mercator Degro, d.d., Obala 144,
6320 Portorož,
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– zelenjava in sadje: K.Z. Agraria Koper,
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
– zamrznjena zelenjava: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– sadni sokovi in sirupi: Nektar, d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– žita in mlevski izdelki: Mlinotest, d.d.,
Tovarniška 15, 6270 Ajdovščina,
– testenine: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Ljubljanske
mlekarne, d.d, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– kruh in pekovsko pecivo: DON DON,
d.o.o., Metlika, PO Kozina, Rodik 112,
6240 Kozina,
– slaščičarska peciva: Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– kompoti in vloženo sadje: Mercator
Degro, d.d., Obala 144, 6320 Portorož,
– začimbe: Droga, d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– vložena zelenjava: Droga, d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– čaji in čokoladni napitki v prahu: Mercator Degro, d.d., Obala 144, 6320 Portorož,
– ostalo prehrambeno blago: Mercator
Degro, d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki – 1,708.498
SIT,
– meso – 2,260.721 SIT,
– mesni izdelki – 1,431.042 SIT,
– perutnina – 1,091.974 SIT,
– zamrznjene ribe in morski sadeži –
228.707 SIT,
– jajca – 182.866 SIT,
– olje – 317.350 SIT,
– zelenjava in sadje – 1,190.600 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 71.302 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 601.300 SIT,
– žita in mlevski izdelki – 58.963 SIT,
– testenine – 120.110 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 280.462
SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 638.480
SIT,
– slaščičarska peciva – 204.000 SIT,
– kompoti in vloženo sadje – 64.476
SIT,
– začimbe – 131.688 SIT,
– vložena zelenjava – 182.290 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu –
262.365 SIT,
– ostalo prehrambeno blago – 497.268
SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 53.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,317.680
SIT, 1,708.498 SIT,
– meso: 2,858.760 SIT, 2,260.721
SIT,
– mesni izdelki: 1,670.060, 1,431.042
SIT,
– perutnina: 1,525.285 SIT, 1,091.974
SIT,
– zamrznjene ribe in morski sadeži:
318.260 SIT, 228.707 SIT,
– jajca: 189.240 SIT, 182.866 SIT,

Št.

– olje: 317.350 SIT, 317.350 SIT,
– zelenjava in sadje: 1,213.531 SIT,
1,190.600 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 93.927 SIT,
71.302 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 715.742 SIT,
601.300 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 62.413 SIT,
58.963 SIT,
– testenine: 143.679 SIT, 120.110 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 477.086
SIT, 280.462 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 877.620
SIT, 638.480 SIT,
– slaščičarska peciva: 265.200 SIT,
204.000 SIT,
– kompoti in vloženo sadje: 64.476 SIT,
64.476 SIT,
– začimbe: 199.228 SIT, 131.688 SIT,
– vložena zelenjava: 249.804 SIT,
182.290 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu:
262.365 SIT, 262.365 SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 497.268
SIT, 297.268 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije
Št. 1136/2001
Ob-51336
1. Naročnik: Vrtec Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 205.1292 Ig.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
2. posebni jogurti: Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
3. meso in mesni izdelki: Mesarstvo Blatnik, d.o.o., Selska ul. 46, Škofljica,
4. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, Videm Dobrepolje,
5. zelenjava in suhe stročnice: Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno 29, Ljubljana,
6. sadje in konzervirano sadje: KZ Krka,
z.o.o., Rozmanova ul. 10, Novo mesto,
7. sadni sokovi: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
8. ribe in ribje konzerve: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka, Mengeš,
9. žita, mlevski izdelki, testenine: Peks,
d.d., Kidričeva 53, Škofja Loka,
10. sveže in zmrznjeno pecivo: Pekarna
Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, Videm Dobrepolje,
11. ostalo prehrambeno blago: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
12. razno blago:
– med, čaj, riž, krompir, jajca: PC Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
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– jabolka: Kuk Janez, Tattenbachova 4,
Slovenske Konjice.
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 1,235.832
SIT, 915.051 SIT,
2. posebni jogurti: 441.769 SIT,
108.000 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 2,193.344
SIT, 668.560 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo: 636.300
SIT, 536.020 SIT,
5. zelenjava
in
suhe
stročnice:
1,135.177 SIT, 698.750 SIT,
6. sadje
in
konzervirano
sadje:
1,220.756 SIT, 655.860 SIT,
7. sadni sokovi: 350.000 SIT, 189.140
SIT,
8. ribe in ribje konzerve: 557.500 SIT,
401.522 SIT,
9. žita, mlevski izdelki, testenine:
162.210 SIT, 109.521 SIT,
10. sveže in zmrznjeno pecivo: 400.681
SIT, 248.806 SIT,
11. ostalo
prehrambeno
blago:
338.088 SIT, 303.614 SIT,
12. razno blago: 1,017.092 SIT,
134.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Vrtec Ig
Št. 84/2001
Ob-51375
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po XX. sklopih, v količini navedeni v razpisni dokumentaciji v skupni razpisni vrednosti
53,860.000 SIT.
Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto, Ragovska ulica 18, na
treh lokacijah v kraju Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, za katero se upošteva: kakovost
največ 55 točk in cena največ 45 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne,
d.d.,
Ljubljana:
5,853.409,20 SIT,
II. sklop: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan s.p., Mokronog:
12,223.120 SIT,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine: Jata, d.d., Ljubljana: 3,237.207 SIT,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki: Bojan Krnc,
s.p., Novo mesto: 1,045.300 SIT,
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V. sklop: jajca: Jata Reja, d.d., Ljubljana: 518.400 SIT,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj,
d.o.o.,
Mengeš:
825.481,80 SIT,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki: Dolenjske pekarne, d.d., Novo mesto:
5,610.084 SIT,
VIII. sklop: peciva: Manja, d.o.o., Metlika: 1,831.932,50 SIT,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine: Pekarna
Pečjak,
d.o.o.,
Škofljica:
1,131.038,64 SIT,
X. sklop: domače sadje: Trgovina na
debelo in drobno Boris Klobučar s.p., Uršna sela: 2,588.600 SIT,
XI. sklop: uvoženo sadje: KZ Krka,
z.o.o., Novo mesto: 4,204.820 SIT,
XII. sklop: suho sadje: Trgovina na debelo in drobno Boris Klobučar s.p., Uršna
sela: 585.560 SIT,
XIII. sklop: zelenjava: Bojan Krnc s.p.,
Novo mesto: 3,392.740 SIT,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi: Bojan
Krnc s.p., Novo mesto: 885.870 SIT,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago: postopek se ponovi, ker ni bilo dveh
ponudnikov,
XVI. sklop: čaji: Droga Portorož, d.d.:
683.480 SIT,
XVII. sklop: konzervirana živila: Bojan
Krnc s.p., Novo mesto: 1,591.512 SIT,
XVIII. sklop: osnovna živila: Mercator –
Dolenjska,
d.d.,
Novo
mesto:
2,079.245,18 SIT,
XIX. sklop: olja in margarine: Mercator
– Dolenjska, d.d., Novo mesto,
1,089.766,18 SIT,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Škofljica: 590.004 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
6,790.852 SIT, 5,853.409,20 SIT,
II. sklop: meso in mesni izdelki:
16,298.283,08 SIT, 12,223.120 SIT,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine: 4,218.057,20 SIT, 3,237.207 SIT,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki:
1,108.724,70 SIT, 1,045.300 SIT,
V. sklop: jajca: 640.000 SIT, 518.400
SIT,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava:
1,020.756 SIT, 825.481,80 SIT,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki:
7,706.556,50 SIT, 5,610.084 SIT,
VIII. sklop: peciva: 3,208.360 SIT, najnižja ponudba: 1,831.932,50 SIT,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine:
1,342.979,24 SIT, 1,131.038,64 SIT,
X. sklop: domače sadje: 3,883.363,50
SIT, 2,588.600 SIT,
XI.
sklop:
uvoženo
sadje:
5,046.116,08 SIT, 4,133.740 SIT,
XII. sklop: suho sadje: 640.330,95 SIT,
585.560 SIT,
XIII. sklop: zelenjava: 4,459.610,24
SIT, 3,392.740 SIT,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi:
1,307.500 SIT, 885.870 SIT,
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XV. sklop: splošno prehrambeno blago:
ena ponudba: 2,912.146,30 SIT,
XVI. sklop: čaji: 752.632,85 SIT,
683.480 SIT,
XVII.
sklop:
konzervirana
živila:
2,222.517.73 SIT, 1,591.512 SIT,
XVIII. sklop: osnovna živila: 2,412.940
SIT, 2,079.245,18 SIT,
XIX. sklop: olja in margarine: 1,205.846
SIT, 1,089.766,18 SIT,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki: 1,060.550
SIT, 590.004 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 29/01
Ob-51225
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljansko.
2. Naslov naročnika: Čopova 14, 1000
Ljubljana, elektronski naslov: marijana.klansek@mgl.si, tel. 01/425-82-22.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova velike dvorane
(prezračevanje, obnova tal, zamenjava
sedežev), vse MGL, Čopova 14, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena izdelave 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, tehnične prednosti, tehnična pomoč, obveznost z rezervnimi deli, garancija dobav 25%,
– datum začetka in zaključka del 25%,
– kakovost izdelave – reference 10%,
– garancija in servisiranje 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Lesnina inženiring, d.d. (prezračevanje),
2. Baloh Domžale, d.o.o. (zamenjava
tal),
3. Stol, pisarniški stoli, d.o.o. (zamenjava sedežev).
7. Pogodbena vrednost:
1. 31,661.876,55 SIT (brez DDV),
2. 2,316.470 SIT (brez DDV),
3. 15,138.000 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 8,
2. 10,

3. 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 45,193.646 SIT, 31,661.876,55 SIT,
2. 4,087.442,80 SIT, 2,316.470 SIT,
3. 18,153.912 SIT, 15,138.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Mestno gledališče ljubljansko
Št. 28/01
Ob-51226
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljansko.
2. Naslov naročnika: Čopova 14, 1000
Ljubljana, elektronski naslov: marijana.klansek@mgl.si, tel. 01/425-82-22.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev foyerjev, vse
MGL, Čopova 14, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena izdelave 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, tehnične prednosti, tehnična pomoč, obveznost z rezervnimi deli, garancija dobav 25%,
– datum začetka in zaključka del 25%,
– kakovost izdelave – reference 15%,
– garancija in servisiranje 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
25,895.410,03 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
29,505.804,59
SIT,
25,895.410,03 SIT, vse brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Mestno gledališče ljubljansko
Št. 40307-6/01
Ob-51236
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
4, 6210 sežana.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mrliške vežice
v Povirju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena (največ 60 točk),
– plačilni pogoji (največ 20 točk),
– garancijska doba (največ 10 točk),
– druge ugodnosti (največ 10 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta št. 2, 6210 Sežana.
7. Pogodbena
vrednost:
16,375.012,85 SIT (I. faza gradnje mrliške
vežice Povir).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,718.397 SIT in 30,392.958,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za I. fazo izgradnje mrliške vežice v Povirju v vrednosti
16,375.012,85 SIT (skupaj z DDV), kot so
razpoložljiva sredstva v proračunski postavki 3703.
12. Datum in številka objave razpisa
omenjenega postopka: št. 40307-6/01,
Ob-46950, Ur. l. RS, št. 27 z (dne 13. 4.
2001).
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2001.
Občina Sežana
Št. 2/2001
Ob-51249
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova prostorov splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD Šiška,
Derčeva 5, Ljubljana – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Gradišče, d.d., Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
36,609.957,64 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,928.823 SIT z
DDV.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,735.391 SIT, 36,609.957,64 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
ZD Ljubljana
Št. 1/2001
Ob-51250
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova prostorov splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD Center,
Metelkova 9.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacija – Vzdrževanje, d.o.o. Ribičeva 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,597.523
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 30,008.121 SIT z
DDV.
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9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,977.052,23 SIT, 56,597.523 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
ZD Ljubljana
Ob-51259
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja plinovoda Zg.
Hudinja, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (80%), reference
(20%). Izvedena je bila analiza prispelih ponudb ter na osnovi upoštevanja meril in kriterijev izbran najugodnejši ponudnik (doseženo največje število skupnih točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Žveplan, d.o.o.,
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
22,890.465,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,104.648,40 SIT, 22,890.465,15
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2001.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 1191/2
Ob-51274
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 437-32-03.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: razširitev upepeljevalnice, Tomačevska c. 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo na podlagi cene – 50
točk, merilo na podlagi predplačila – 50 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Širca studio, Brodarjev
trg 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
184.316.098,98 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 194,818.144,06 SIT z DDV,
184,316.098,98 SIT z DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 20. 4.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Ob-51330
1. Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25,
1000 Ljubljana, telefaks 426-46-30, tel.
476-82-11.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: adaptacija predavalnice 1
in okrepčevalnice Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, roki.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komin, d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 162,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
181.249.059,98
SIT
in
151,105.525,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45433.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Fakulteta za elektrotehniko in
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Univerze v Ljubljani
Št. 4/01
Ob-51288
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel.: 07/ 39-32-450, telefax:
07/39-32-505.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mestne plinske mreže in obnova vodovoda na območju Grma, Šmihela in Broda, Novo
mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grans s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice.
7. Pogodbena vrednost: 72,777.695
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,089.313,74 SIT, 72,777.695 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 54/2001
Ob-51312
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks:
05/330-46-82, telefon: 05/330-46-70.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova podružnične OŠ
v Kostanjevici na Krasu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena 90%,
reference (gradbena dela podobna razpisanemu javnemu naročilu) 5%, plačilni rok 5%.
Izbrana je bila ponudba, ki je po navedenih
merilih prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Gorica d.d., Erjavčeva ulica 19, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
106,007.182,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
130,844.030,35
SIT;
106,007.182,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 2304-3/00
Ob-51364
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska 31,
Ljubljana, faks 01/471-05-03, tel.
01/471-05-00.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo za dokončanje 36 stanovanj v stanovanjskem objektu v Krškem, Kovinarska ulica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 80 točk,
– rok za izvedbo 20 točk,
– posebne ugodnosti 20 točk,
– reference 15 točk.
Najugodnejši ponudnik je dosegel največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja po
posameznih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ANCHI INŽENIRING,
d.o.o., Spodnja Brežnica 2, Poljčane.
7. Pogodbena
vrednost 182,522.359,15 SIT z 8% DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 213,804.023 SIT, 182,522.359,15
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: (na podlagi tretjega odstavka 18. člena
ZJN): z dne 29. 9. 2000 Ur. l. RS, št.
87-88/2000, Ob-35912.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Stanovanjski sklad RS
Št. 266-48/01
Ob-51380
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova talnih označb
oziroma obnova talne prometne signalizacije na mejnih prehodih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika 2 –
10 točk;
4. certifikat ISO 9001 – 7 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signa, d.o.o., Jemčeva
21/b, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 23,443.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,492.100 SIT, 23,443.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-51374
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizacije Žalec – 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:

– ponudbena cena: 70% (maks. 70
točk),
– reference: 20% (maks. 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika:
10% (maks. 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste-kanalizacija Celje,
d.d., Celje, Lava 9, 3000 Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
35,174.142,60 SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6 prejetih
ponudb (vse pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,875.072,20 SIT (z vključenim
DDV) in 35,174.142,60 SIT (z vključenim
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Št. 266-49/01
Ob-51436
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba nadstrešnice,
zunanje ureditve in dobava ter postavitev kontrolnih kabin na mednarodnem mejnem prehodu Kozina (Krvavi
potok).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika –
5 točk;
4. certifikat ISO 9001 – 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedena dela – do 4,8 točke;
6. rok izvedbe del – do 3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
67,307.384,65 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
67,307.384,65
SIT,
59,679.017,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 14/01
Ob-51244
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska
cesta
58,
telefon
št.
01/431-52-55, telefaks št. 01/432-40-74,
elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije, INP, PGD, PZR,
PZI za DV 2 x 110 kV Kleče-Vič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (20. člen – 2. točka, oziroma 110.
člen – 3. točka).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., Svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,300.790 SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,300.790 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik IBE d.d. Ljubljana je glede
na kompleksnost objekta edino usposobljeno na domačem tržišču, ki lahko kvalitetno
in v sprejemljivem roku izdela zahtevano projektno dokumentacijo.
Ponudnik IBE d.d. Ljubljana je za ta objekt že izdelalo vso projektno dokumentacijo za prejšnje faze gradnje objekta in ima na
voljo vse ustrezne podatke in podloge. Iz
dosedanjega sodelovanja je razvidno, da
ima podjetje IBE d.d. Ljubljana ustrezne tehnične kadre, ustrezno tehnično znanje in
izkušnje (reference), razpolaga z ustrezno
programsko opremo ter pozna zahtevnost
visokonapetostnih daljnovodov.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 22. 6. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-51246
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije.

Št.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-57.
3. Datum izbire: 4. junij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: organizacija poslovno-prodajne delegacije v ZDA
za podjetja s področja avtomobilskih
komponent (priloga 1a, št. 10).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– poslovna usposobljenost za izvedbo
projekta – 10,
– z referencami podkrepljena aktivna prisotnost na trgu ZDA – 30,
– z referencami podkrepljeno izvajanje
podobnih aktivnosti v preteklosti – 30,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s podjetji iz ZDA – 20,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta – 10,
– skupaj – 100.
Najugodnejši ponudnik je podjetje WTC
Cleveland. Podjetje ima odlične reference
pri organizaciji podobnih aktivnosti tako za
sorodne organizacije. Podalo je ustrezno
idejno zasnovo projekta in časovni plan projekta in je cenovno ugodnejše od konkurenčnega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: World Trade Center Cleveland, Tower City Center, 50 Public Sq., Suite 200, Cleveland, OH, 44 113-2291, USA.
7. Pogodbena vrednost: 9,211.486
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,000.000 SIT in 9,211.486 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. junij 2001.
Urad RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije
Št. 64000-0013/01
Ob-51248
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, telefon/telefaks:07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevoza osnovnošolskih otrok in otrok
celoletne priprave na šolo v Osnovno
šolo Frana Metelka Škocjan – št. kategorije 2 – Priloga I A – storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonosmko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I&I, Avtobusni prevozi,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 8,364.492
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba znaša 9,117.299,52
SIT in najnižja 8,364.492 SIT.

54 / 29. 6. 2001 / Stran 4011
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2001.
Občina Škocjan
Št. 025-11/2000-10
Ob-51282
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 4. april 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup in dobava pisarniškega materiala za potrebe
Geodetske uprave Republike Slovenije:
1. Glavni urad Republike Slovenije, 2. Območna geodetska uprava Celje, 3. Območna geodetska uprava Koper, 4. Območna
geodetska uprava Murska Sobota, 5. Območna geodetska uprava Nova Gorica, 6.
Območna geodetska uprava Maribor, 7.
Območna geodetska uprava Kranj, 8. Območna geodetska uprava Novo mesto, 9.
Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, 10. Območna geodetska uprava Sevnica, 11. Območna geodetska uprava Ptuj,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Območna geodetska uprava Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, fiksnost cene, dobavni rok, celovitost ponudbe, izkušnje naročnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za naloge pod 1. točko Glavni urad Geodetske uprave Republike Slovenije, 3. Območno geodetsko upravo Koper,
4. Območno geodetsko upravo Murska Sobota, 5. Območno geodetsko upravo Nova
Gorica, 8. Območno geodetsko upravo Novo mesto za 13. Območno geodetsko upravo Ljubljana: DZS založništvo in trgovina d.d.
Ljubljana, Mali trg 6, 1538 Ljubljana; za 2.
Območno geodetsko upravo Celje, za 6. Območno geodetsko upravo Maribor, za 10.
Območno geodetsko upravo Sevnica, za 11.
Območno geodetsko upravo Ptuj, za 12. Območno geodetsko upravo Velenje: Mladinska knjiga Birooprema d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 121 1000 Ljubljana, za 7. Območno geodetsko upravo Kranj: Perfect
d.o.o. Betonova ulica 13 a, Kranj, za 9. Območno geodetsko upravo Slovenj Gradec:
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska
29, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za posamezno
geodetsko upravo je sklenjena pogodba in
aneks (v skladu s prejetjem proračuna).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za 1. nalogo štiri ponudbe; za 2. tri ponudbe; za 3.
dve ponudbi, za 4. dve ponudbi, za 5. tri
ponudbe, za 6. štiri ponudbe, za 7. dve
ponudbi za 8. dve ponudbi, za 9. tri ponudbe, za 10. dve ponudbi, za 11, tri ponudbe,
za 12. tri ponudbe, za 13. tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost ponudbe ni določena, k
ponudbi so priloženi ceniki.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: objava o izidu vsebuje podatke za
vse območne geodetske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Št. 025-96/2000-6
Ob-51283
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 13. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava goriva in dodatne opreme za službena vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: število bencinskih servisov
na posameznih območjih, oddaljenost najbližjega servisa od sedeža naročnika, dodatna ponudba, ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana in OMV Istrabenz,
d.o.o., Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2001.
Geodetska uprava RS
Št. 030/2001
Ob-51289
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba modifikacije 362-BD-L; BD monitoring.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na ocenjevalne kriterije, ki so bili zasnovani na način, kot je bil
naveden v razpisni dokumentaciji, št.
NAB.LN-030/2001, je največ točk pridobilo podjetje Sipro, d.o.o., Krško, CKŽ 135c,
8270 Krško. Izbrani ponudnik bo izvedbo
modifikacije 362-BD-L; BD monitoring, izvedel zato, ker je dosegel več točk pri ceni,
več točk pri tehnični rešitvi in več točk pri
referencah kadrov na področju vzorčenja,
kot ostali ponudniki.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sipro, inženiring, svetovanje in projektiranje, d.o.o., CKŽ 135c,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 36,879.737
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,500.000 SIT, 36,879.737 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47794.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 027/2001
Ob-51290
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba modifikacije 368-WT-L; WT monitoring.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na ocenjevalne kriterije, ki so bili zasnovani na način, kot je bil
naveden v razpisni dokumentaciji, št.
NAB.LN-027/2001, je največ točk pridobilo podjetje Sipro, d.o.o., Krško, CKŽ 135c,
8270 Krško. Izbrani ponudnik bo izvedbo
modifikacije 368-WT-L; WT monitoring, izvedel zato, ker je dosegel več točk pri ceni,
več točk pri tehnični rešitvi in več točk pri
referencah kadrov na področju vzorčenja,
kot ostali ponudniki.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sipro, inženiring, svetovanje in projektiranje, d.o.o., CKŽ 135c,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 14,475.662
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,475.662 SIT, 18,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47799.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 0309-5/5-01
Ob-51352
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel. 30-77-200.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov in oskrba s pripadajočimi čistilnimi in toaletnimi potrebščinami na lokacijah Miklošičeva 24, Mala
ulica 3 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji in reference. Izbrani ponudnik je dosegel največje

število točk in je s tem njegova ponudba
ekonomsko najugodnejša.
Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za poslovno stavbo v Ljubljani
Miklošičeva 24 in Mala ulica 3 – Čistoča,
d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: za Miklošičevo 24 in Malo ul 3 – 21,192.051,61 SIT
letno z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: jih ni.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,548.644,21 SIT letno, 21,506.394
SIT letno za Miklošičevo 24 in Malo ul. 3.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: je ni.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 6. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Javni razpisi
Ob-51472
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in
Ministrstvo za gospodarstvo podaljšujeta rok
za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva v letu 2001 (Ur. l. RS, št. 41/01) in
sicer do 31. avgusta 2001 do 15. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja
Ob-50643
Dobava opreme za kemijsko varnost
Slovenije
1. Sklic objave: Ob-50644
2. Postopek: Odprti
3. Program: Phare
4.
Financiranje:
Phare,
Projekt
SL9906.01.01
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu z Finančnim memorandumom
sklenjenim med Evropsko Komisijo in Vlado
Republike Slovenije za Phare program, so
ponudniki povabljeni, da oddajo ponudbo
za dobavo opreme v treh sklopih za projekt
kemijske varnosti.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega tri sklope za naslednjo
opremo:
– sklop 1: plinski kromatograf,
– sklop 2: homogenizator (mešalec),
– sklop 3: oprema za preizkus embalaže
na odpornost na udarce.
Pogoji za prijavo
8. Kvalifikacija in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe ki nastopajo
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posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav in območij regij, ki so
vključene in/ali pooblaščene z Regulativo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi točko 21). Vsa
oprema dobavljena v okviru te pogodbe,
mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Contracts’. (dostopno na internetnem naslovu:
“http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm”).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene
pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci) morajo predložiti en original
in pet kopij ponudbe. Ponudbe za nepopoln
sklop ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik
lahko v ponudbo vključi izjavo, da bo ponudil
popust v primeru, da je izbran za več sklopov.
11. Razpisna garancija: ni zahtevano.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevano.
13. Informacijski sestanek: informacijski
sestanek ni načrtovan.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti dobavljena in nameščena
v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe za
vse tri sklope.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor: ponudbe morajo
biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim
listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev projekta: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:
a) Ministrstvo za zdravje – Urad Republike Slovenije za kemikalije, Breg 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386-1-478-6051,
faks +386-1-478-6266, kontaktna oseba:
Darja Boštjančič,
b) Delegacija Evropske komisije, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386-1-425-1303, faks +386-1-425-2085.
Ponudbe morajo biti pripravljene na osnovi standardne ponudbene dokumentacije.
Obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji, je potrebno strogo upoštevati.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati na naslov: Ministrstvo
za zdravje – Urad Republike Slovenije za
kemikalije, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386-1-478-6051,
faks
+386-1-478-6266, e-mail: darja.bostjancicgov.si, kontaktna oseba: Darja Boštjančič,
vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v točki 16. Podpisnik pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom
odgovoriti na vprašanja vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 28. 8. 2001 do
16. ure po lokalnem času, na naslov: Mini-

Št.

strstvo za zdravje – Urad Republike Slovenije
za kemikalije, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Darja Boštjančič.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 29. 8. 2001 ob 10. uri
po lokalnem času, na istem naslovu.
21. Pravna podlaga: nakup opreme je
financiran s strani Evropske Komisije iz sredstev Phare v okviru Finančnega Memoranduma podpisanega med Evropsko Komisijo
in Republiko Slovenijo v letu 1999. Pravna
podlaga za razpis je Uredba o ratifikaciji
Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), Finančna Regulativa z dne
21. decembra 1977, ki se nanaša na splošni proračun Evropske Komisije, nazadnje
dopolnjena z regulativo (EC) št. 2458/98 z
dne 23. novembra 1998, in še posebno
Naslov IX, Zunanja pomoč, ter 2a. točka 2.
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00).
Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije
Supply procurement notice
Ob-50644
Supply of Equipment for Chemical
Safety Slovenia
1. Publication reference: Ob-50644
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare
4.
Financing:
Phare,
Project
SL9906.01.01
5. Contracting authority: Ministry of
Economy of the Republic of Slovenia.
Contract specification
6. Contract description: In the context of
the Financing Memorandum concluded between the European Commission and the
Government of the Republic of Slovenia under the Phare programme, offers are invited
for the supply of the equipment for chemical safety in three Lots.
7. Number and titles of Lots: Supply and
installation in three Lots of the following
goods:
– Lot 1: Gas Chromatograph,
– Lot 2: Homogenizer (blender),
– Lot 3: Equipment for drop test including cooling chambers.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers
of the Member States and the countries
and territories of the regions covered and/or
authorised by the Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also item 21 below). All goods
provided for this contract must originate in
these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
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from the following Internet address:
“http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm”).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) may submit one original and five copies of the tender. Tenders
for parts of a Lot will not be considered. Any
tenderer may state in their tender that they
would offer a discount in the event that their
tender is accepted for more than one Lot.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee of Amount to
be specified within the range 1% – 2% of
the budget available for the contract > euro
when submitting their tender proposal. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties. This guarantee will be called
upon if the tenderer does not fulfill all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in euro when countersigning the contract. This must be delivered
within 30 days after receipt by the tenderer
of the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next most economically advantageous, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit: No information meeting is planned.
14. Tender validity: Tenders must remain valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The supplies must be delivered and installed for all
Lots within 4 months after the signature of
the Contract or the tenderer must state his
best delivery schedule.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: The selection criteria will be the tenderer’s capacity to execute similar contracts.
17. Award criteria: The award criteria
applied to technically compliant tenders is
the price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
The Tender Dossier may be obtained free
of charge by written request at the following
addresses:
a) Ministry of Health – National Chemicals Bureau, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +386-1-478-6051, Fax.
+386-1-478-6266, contact person: Ms.
Darja Boštjančič,
b) Delegation of the European Commission of the Republic of Slovenia, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+386-1-425-1303, Fax. +386-1-425-2085.
Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to Ms.
Darja Boštjančič, Ministry of Health – National Chemicals Bureau, Breg 14, 1000
Ljubljana, Slovenia, Tel: +386-1-478-6051,

Stran

4014 / Št. 54 / 29. 6. 2001

Fax:
+386-1-478-6266,
e-mail:
darja.bostjancic@gov.si (mentioning the reference shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of tenders given in item 16. The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 28th August 2001, at
4 p.m. local time to the address: Ministry of
Health – National Chemicals Bureau, Breg
14, 1000 Ljubljana, Slovenia, Attn: Ms. Darja Boštjančič.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: Tenders
will be opened in public session on 29th
August 2001 at 10 a.m. local time at the
Ministry of Health – National Chemicals Bureau, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenia.
21. Legal basis: The supply of the equipment is financed by the European Commission from Phare funds in the framework of
the Financing Memorandum signed by the
EC and the Republic of Slovenia in 1999.
Legal basis for tendering is the Decree on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
the implementation of Measures related to
the Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93) and the Financial Regulation of 21st December 1977
applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23th November 1998, and in particular Title
IX, External Aid.
Ministry of Economy
of the Republic of Slovenia
Št. 3350-4/2001-3

Ob-51315

Javni razpis
za subvencioniranje aplikativnih
projektov za razvoj – spodbujanje
inovacij za leto 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 478 8000, telefax: 01 478
8375, http://www.gov.si/mid, e-pošta:
mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Ministrstvo bo subvencioniralo del stroškov industrijskih raziskav in predkonkurenčno raziskovalno-razvojnih aktivnosti
projektov tehnološkega razvoja. Namen
razpisa je spodbuditi inovativno dejavnost
in s tem aplikativne projekte na področju
informacijske družbe, pri tem naj bo inovativnost usmerjena zlasti v spodbude na področju uporabe Interneta. Uporaba Interneta je mišljena v smeri pospeševanja elektronskega poslovanja, elektronskega dostopa do storitev javne uprave ter
pospeševanje produkcije digitalnih vsebin
za svetovna omrežja. Razpis med drugim
spodbuja razvoj perifernih in drugih infrastrukturnih rešitev, vključno z alternativnimi dostopi do omrežja. Cilji alternativnih
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pristopov so večja prilagodljivost, prenosljivost in uporabnost, s poudarkom na ljudeh s posebnimi potrebami.
Ministrstvo za informacijsko družbo želi
nuditi sredstva in sofinancirati projekte aplikativne narave, ki temeljijo na inovacijah ter
tako prinašajo boljše, novejše, bolj prilagodljive in uporabnejše rešitve. S tem želimo spodbujati razvoj inovacij, ki prinašajo
razvoj in sledenje sodobnim tehnologijam.
Vsebinsko je razpis razdeljen na naslednje dele:
a) Razvoj aplikacijskih projektov za razvoj – spodbujanje inovacij,
b) Nadgradnja in izboljšanje aplikacij s
področja Interneta,
c) Razvoj projektov za potrebe ljudi s posebnimi potrebami in invalide,
d) Razvoj projektov alternativnih možnosti dostopa do omrežja,
e) Razvoj perifernih in drugih infrastrukturnih rešitev.
Predmet tega razpisa so projekti, ki se
nanašajo na vseh pet ali na posamezne vsebinske točke. Prijavitelj se lahko prijavi na
vseh pet vsebinskih točk ali na posamezno
vsebinsko točko. Če isti prijavitelj prijavlja
več projektov mora izvesti prijavo na razpis
za vsakega posebej.
b) Pogoji
Upravičenci do subvencij za pokrivanje
dela stroškov industrijskih raziskav in predkonkurenčno raziskovalno-razvojnih aktivnosti projektov tehnološkega razvoja so uporabniške organizacije (pravne in fizične osebe), ki za svoje potrebe izvajajo razvojne
projekte, namenjene razvoju novih tehnologij ter razvojnemu delu v zvezi z uvajanjem
novih proizvodov, postopkov oziroma storitev v uporabo na podlagi dosežkov lastnega
ali tujega raziskovalno-razvojnega dela in so
statusno organizirane v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe.
Izvajalci predkonkurenčno raziskovalno-razvojnih aktivnosti projektov tehnološkega razvoja so lahko izvajalske skupine iz
raziskovalcev, usposobljenih za opravljanje
razvojne dejavnosti in zaposlenih pri upravičencu do subvencij. Izvajalske skupine so
lahko tudi raziskovalno-razvojne skupine sestavljene iz raziskovalcev oziroma razvojnikov, zaposlenih pri upravičencu do subvencij in najetih raziskovalcev oziroma razvojnikov.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
le programe, ki so koordinirani in zaključeni
v času do 31. 12. 2001.
Za industrijske raziskave se lahko dodeli
pomoč do višine 50% upravičenih stroškov
projekta. Za predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti se lahko dodeli pomoč
do višine 25% upravičenih stroškov projekta. Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko dodeli pomoč v višini 75% upravičenih
stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo
industrijske raziskave, in v višini 50% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) uporabniki rešitve,
b) ocena inovativnosti,

c) stopnja sovpadanja s strategijo ministrstva,
d) ocenjeni stroški rešitve,
e) uporaba infrastrukture.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
40.000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2001, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto
ali vročiti osebno v vložišče ministrstva, najpozneje do 13. 7. 2001, do 12. ure, na
naslov Ministrstvo za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana.
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – Subvencioniranje aplikativnih projektov za razvoj – spodbujanje inovacij
2001-1“.
Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika dne 13. 7. 2001. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dne
odpiranja ponudb.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mid v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 12. ure do vključno petka 13. 7. 2001.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel: 01 478 8349, fax:
01 478 8375, kontaktna oseba: mag. Robert Guštin, E-pošta: robert.gustin@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID)
Ob-51346
Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01), zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ura-
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dni list RS, št. 30/01), sklepov 4. točke 48.
korespondenčne seje vlade dne 15. 6.
2001, št. dokumenta: 409-08/2001-1, 65.
in 66. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99) in 6. poglavja Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/2000), objavljamo
javni razpis
za oddajo subvencij občinam in javnim
ustanovam
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. (01)
300-69-90, faks (01) 300-69-91.
2. Predmet razpisa
– Subvencioniranje energetskih pregledov javnih zgradb in javnih ustanov. Za pridobitev subvencije za energetski pregled
javne zgradbe in javne ustanove lahko kandidirajo občine in upravljalci javnih ustanov,
ki za izvedbo energetskega pregleda iste
zgradbe ali ustanove niso prejeli subvencije
v obdobju zadnjih 4 let in katerih strošek za
porabljeno energijo v preteklem letu je presegal 2,500.000 SIT. Višina subvencije za
posamezen energetski pregled, v odvisnosti od stopnje zahtevnosti in višine stroška
za porabljeno energijo v preteklem letu je
med 250.000 SIT in 1,700.000 SIT. Natančneje je višina subvencije posameznega
pregleda določena v skladu z metodologijo,
ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, načelno pa se v okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa s subvencijo pokrije prosilcu največ do polovice zneska, navedenega v pogodbi med njim in
izvajalcem energetskega pregleda. Višina
subvencije za izvedbo energetskega pregleda objekta kjer je bil pred 4 ali več leti
pregled že izveden, lahko v odvisnosti od
sprememb, nastalih v tem času, znaša največ do 2/3 višine subvencije za objekt kjer
se izvaja energetski pregled prvič.
– Subvencioniranje energetskih zasnov
občin – zanj lahko kandidirajo občine, ki v
zadnjih 5 letih niso prejele subvencije za
izdelavo energetske zasnove. Ministrstvo bo
subvencioniralo samo tiste prijave za izdelavo energetske zasnove občine, ki bodo v
programu in obsegu prikazale, da bo energetska zasnova zajemala občino kot celoto
in ne samo posamezne dele občine. Na
razpis se lahko prijavi tudi več občin s skupno energetsko infrastrukturo in skupnim programom del za izdelavo energetske zasnove. V tem primeru vsaka občina nastopi kot
samostojen prosilec, ki mora poleg ostale
zahtevane dokumentacije predložiti tudi pisni dokument o dogovoru za izdelavo skupne energetske zasnove več občin. Pogoj
za prijavo na razpis je predhodno podpisana pogodba med občino oziroma občinami
in izvajalcem energetske zasnove. Višina
subvencije se v odvisnosti od števila prebivalcev občine in obsega dela določi v skladu z metodologijo, navedeno v razpisni dokumentaciji in je v mejah od 2,000.000 SIT
do 15,000.000 SIT. Višina subvencije za
pripravo energetske zasnove občine kjer je
bila le ta pred 5 ali več leti že izdelana,
lahko, v odvisnosti od stopnje obdelave in
sprememb, ki so v tem času nastopile, zna-
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ša do 2/3 višine subvencije za občino kjer
zasnova še ni bila narejena. V vsakem primeru znaša višina subvencije za izdelavo
energetske zasnove občine največ do polovice vrednosti izvajalske pogodbe.
– Subvencioniranje priprave investicijske
dokumentacije za projekte učinkovite rabe
energije v fazi načrtovanja, skladne z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja – zanj lahko kandidirajo občine in upravljalci javnih ustanov, ki pripravljajo projekte
učinkovite rabe energije za katere še niso
dobili subvencije, predvidena višina investicije pa je najmanj 10 mio SIT. Višina subvencije se v skladu z metodologijo, ki je
podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, giblje v odvisnosti od stopnje obdelave
priprave in preliminarne višine stroškov investicije od 300.000 SIT do največ
1,800.000 SIT. V okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa se s subvencijo
pokrije prosilcu največ do polovice zneska,
navedenega v pogodbi med njim in izvajalcem študije.
Za odobritev subvencije mora prosilec
razen podatkov, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji, predložiti tudi veljavno pogodbo z izvajalsko organizacijo o izvajanju
energetskega pregleda, priprave investicijske dokumentacije za projekt učinkovite rabe energije oziroma energetske zasnove in
dokumentacijo iz katere je razvidno, da je
bila izvajalska organizacija izbrana v skladu
z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00).
Natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so našteti v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 2525-2591 je za subvencioniranje predmetov tega razpisa predviden skupni znesek 22,000.000 SIT, od tega
17,000.000 SIT v letu 2001 in 5,000.000
SIT v letu 2002.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od septembra 2001 do konca aprila leta
2002.
Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo vložene najkasneje en delovni
dan pred pred javnim odpiranjem do 15. ure
v tajništvu na naslovu Ministrstvo za okolje
in prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
5. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek,
27. 7. 2001, nato pa vsak zadnji delovni
petek v mesecu do porabe razpisanih sredstev, na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 14. uri v sejni
sobi Agencije. Podatek o višini razpoložljivih sredstev po vsakokratnem odpiranju bo
dosegljiv po telefonu 01/300-69-97, 10 dni
po opravljenem odpiranju.
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6. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
7. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
15. ure ali jo z navedbo svojega polnega
naslova naročijo na naslovu info.aure@gov.si, od koder jim bo posredovana po
elektronski pošti.
8. Datum objave razpisa: 29. 6. 2001
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 322-03-6/01
Ob-51441
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, objavlja na podlagi 4. člena E
točke odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94,
19/95, 22/96 in 82/96)
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
gradnje gozdnih cest
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je subvencija, ki se bo dodeljevala za
gradnjo gozdnih cest.
II. Upravičenci do subvencije so lastniki
gozdov, njihova združenja ali v njihovem
imenu občine. V primeru, da je vlagatelj občina mora le-ta vlogi priložiti notarsko overjeno pooblastilo lastnikov gozdov ali njihovih združenj.
III. Sredstva iz naslova subvencij za sofinanciranje gradnje gozdne ceste oziroma
pripravo projektne dokumentacije za gozdno cesto bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do višine 14,000.000 SIT.
IV. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
gradnjo gozdnih cest oziroma projektno dokumentacijo znaša 35%.
Realizacija del za odobreno vrednost bo
morala biti opravljena do konca leta 2001.
V. Kriteriji za izbor upravičencev do sofinanciranja: deleži sofinanciranja bodo na podlagi kriterijev odobreni do višine razpoložljivih
sredstev v letu 2001, ki znaša 14,000.000
SIT iz proračunske postavke 5547 – gradnja
in rekonstrukcija gozdnih cest.
1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne
razdalje, ki ga povzroči izgradnja gozdne
ceste; teža kriterija je 60%
P = dSPR x e/leto/ha
dSPR = SPR1 – SPR2
SPR 1 – spravilna razdalja pred izgradnjo ceste
SPR 2 – spravilna razdalja po izgradnji
ceste
dSPR – sprememba spravilnih razdalj
e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha
na površini, ki jo cesta odpira
P – prihranek
Največji izračunani prihranek, ki ga bo
povročila bodoča cesta se ovrednoti z maksimalnim številom 60 točk. Število točk za
ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka.
2. pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža kriterija
je 25%
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– novogradnja je krak že obstoječe ceste – 5 točk,
– novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta – 10 točk,
– novogradnja je povezovalna in produktivna cesta – 20 točk,
– novogradnja odpira s cestami neodprto območje gozdov – 25 točk.
3. gradnja gozdne ceste upošteva obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in
rekreativne potrebe; teža kriterija je 15%
– upošteva – 15 točk,
– ne upošteva – 0 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi predlog za gradnjo ceste je 100.
Izračun kriterijev bo za upravičence, ki
se bodo prijavili na razpis, na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov, opravil
Zavod za gozdove Slovenije na podlagi njihovega zahtevka.
VI. Vloga za uveljavljanje deleža sofinanciranja iz proračunskih sredstev obsega:
– Za gradnjo gozdne ceste
1. pisna prijava z natančnimi podatki o
upravičencu (ime, priimek, naslov, telefon),
naziv ceste katere izgradnja naj bi se sofinancirala;
2. fotokopija gradbenega dovoljenja, notarsko overjena;
3. izračun predvidene cene za gradnjo 1
km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen od Zavoda za gozdove
Slovenije;
4. dolžina ceste za katero se uveljavlja
delež iz proračunskih sredstev v letu 2001;
5. izračun kriterijev iz V. točke tega razpisa.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako “Ne odpiraj – gozdna cesta” morajo prijavitelji dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
56, 58. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke do
vključno 25. 7. 2001 do 14. ure.
Prepozno vložene vloge bodo zavržene.
Nepopolne vloge morajo prijavitelji dopolniti v 8 dneh po prejetju pisnega poziva
strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa. nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo zavržene.
VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v
višini 35% opravljene vrednosti iz situacije
oziroma računa za opravljeno delo in dokazila, da je delež upravičencev izplačan za
gradnjo ceste.
IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatne
pojasnila povezana z razpisom se dobi na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-91-43, Jože Falkner.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali o izidu razpisa obvestili najpozneje do
10. 8. 2001, tiste, ki bodo na podlagi kriterijev in razpoložljivih proračunskih sredstev
prišli v izbor pa bo pozvalo tudi na podpis
pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-51456
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
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32/2001), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/2001), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00),
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01) objavlja
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij
1. Neposredni uporabnik:
RS Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: je sofinanciranje
stroškov skupnih projektov podjetij v letu
2001.
Spodbujanje povezovanja podjetij je
usmerjeno v podporo skupnim razvojnim aktivnostim uspešnih, soodvisnih a samostojnih podjetij iz različnih dejavnosti ter razvojnih in izobraževalnih institucij za skupen razvoj znanja, razvoj kvalitetnih bolj kompleksnih izdelkov in storitev, racionalizacijo
poslovanja ter prodornejši nastop na ciljnih
trgih.
Ministrstvo bo sofinanciralo skupne projekte minimalno treh medsebojno povezanih podjetij in (minimalno ene) institucije (univerza, raziskovalne institucije, svetovalne organizacije, razvojni centri na državni ali lokalni ravni).
A) Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi
povezovanje podjetij za izvajanje skupnih
projektov za:
– skupne nastope slovenskih podjetij na
mednarodnih trgih,
– razvoj skupnih izdelkov, storitev ali programov,
– za uvajanje izboljšav v tehnoloških procesih,
– povezovanje in specializacijo vzdolž
proizvodnih verig;
B) Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo stroške skupnih projektov za naslednje
namene:
1.za pripravo načrta skupnih projektov:
– raziskave, svetovanje idr. storitve, vezane na pripravo načrta skupnega projekta
(n.pr. svetovanje pri opredelitvi namenov,
ciljev projekta, izdelava predhodnih študij,
priprava načrta projekta, izdelava projektne
dokumentacije, raziskave za razvoj novih
oziroma izboljšave že obstoječih proizvodov, postopkov in storitev, pridobivanje posebnih certifikatov – ne vključuje ISO standardov razen ISO 14000,…
– predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti za pripravo skupnega projekta
(n.pr. opisovanje in oblikovanje rezultatov
raziskav v načrt, postavitev ali obliko za nove ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve,…)
– svetovalne in ustrezne storitve izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem, patenti itd. ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– usposabljanje zaposlenih za delo na
projektu;
2. za izvajanje skupnih projektov:
– raziskave, svetovanje idr. storitve, vezane na izvedbo skupnega projekta (n.pr.

svetovanje pri izvedbi projekta, vodenje projekta, benchmarking informacije, pridobivanje patentnih zaščit, posebnih certifikatov
(ne vključuje ISO standardov razen ISO
14000,…)
– predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti za skupne izdelke in programe, izdelava prototipa, ki ga ni mogoče uporabiti v trgovanju,
– svetovalne in ustrezne storitve izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem, patenti itd. ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– usposabljanje zaposlenih za delo na
projektu,
– uveljavljanje na mednarodnem trgu.
Za vključitev v drugo fazo mora podjetje
predložiti dokazilo o izvedeni predhodni fazi
in kratek povzetek izdelane predhodne študije ali raziskave. Upravičeni so samo stroški, ki nastanejo pri pripravi oziroma izvajanju
prijavljenega projekta, oziroma so s projektom neposredno povezani. Vrste upravičenih
stroškov so opredeljene v razpisni dokumentaciji točka VII/7.2. Sredstva se dodeljujejo
kot povračilo stroškov (brez DDV) na osnovi
dokazil o plačilu izvedenih aktivnosti. Medsebojne fakture med sodelujočimi podjetji
ne morejo biti osnova za obračun višine sofinanciranja, izjema so fakture sodelujoče institucije oziroma centra znanja.
Predvideni rok za dostavo končnega zahtevka za izplačilo in poročila je 15. 11.
2001.
C) Pogoji sodelovanja
Ukrepi so horizontalni in enako dostopni
vsem podjetjem v Sloveniji v domači ali tuji
lasti, ne glede na velikost in panogo dejavnosti ter temeljijo na evropskih pravilih za
dodeljevanje državnih pomoči in varovanje
konkurence.
Na razpisu lahko sodeluje skupina najmanj treh podjetij in (minimalno ene) institucije (univerza, raziskovalne institucije, svetovalne organizacije, razvojni centri na državni ali lokalni ravni)
– ki s pismom o nameri oziroma dokazilom o doseženem dogovoru potrdijo sodelovanje pri skupnem projektu,
– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z ministrstvom.
Nosilno podjetje, ki se v imenu skupine
prijavlja na razpis, ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti (po 10. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij), tako nosilno, kot tudi nobeno od sodelujočih podjetij ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidaciji.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja ki so za isti namen sofinancirana iz
drugih virov državnega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa po Protokolu
2 EU niso upravičene jeklarske družbe, ker
jih obravnava Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji.
Podjetja iz tekstilno oblačilne ter usnjarsko obutvene dejavnosti na tem razpisu niso
upravičena kandidirati s projekti za pridobitev sredstev za spodbujanje skupnih nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, ker je za ta namen razpisan javni razpis v
okviru Programa prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene
industrije pogojem notranjega trga EU.
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D) Merila za izbor projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi enakih pogojev za vsa podjetja v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

1

2

Število točk

Utemeljenost projekta, zlasti z vidika
poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja projekta ter predvidenih učinkov
70
Finančna konstrukcija projekta z
vidika stroškovne sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30
Skupaj
100

3. Višina sredstev:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 600.000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372, proračuna RS za leto 2001.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.D) točke razpisa, vendar
ne bo mogla preseči 40% upravičenih stroškov projekta.
4. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 7. 2001 (velja poštni žig do vključno
28. 7. 2001) ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 30. 7. 2001 do 12. ure.) Vloga
mora biti v zaprti ovojnici pod oznako: “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova
“Spodbujanje povezovanja podjetij – 1, 2, 3
ali 4” in številko objave razpisa v Uradnem
listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
pomanjkljivo izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem brez
možnosti nadaljevanja v ocenjevalnem postopku.
5. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg oziroma na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu: Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, kontaktne osebe:
– Franci Simon
e-mail: franci simon@gov.si,
tel. 01 478 36 20, faks 01 432 22 66
– Peter Šmitek
e-mail: peter.šmitek@gov.si,
tel. 01 478 32 68, faks 01 432 22
66.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo potekalo dne 31. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih obveščeni najpozneje v roku petinštiridesetih dni od odpiranja
vlog.
8. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje: prejemnik sredstev bo po pod-
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pisu pogodbe ministrstvu sukcesivno pošiljal zahtevke za sofinanciranje, skupaj z zahtevanimi prilogami in delnimi poročili, zadnji zahtevek in končno poročilo pa mora
dostaviti najkasneje do 15. 11. 2001.
Prejemnik sredstev se pogodbeno obveže, da bo v določenem roku – po dokončanju projekta – ministrstvu podal zaključno
poročilo o projektu.
Ministrstvo za gospodarstvo

Do dodelitve nepovratnih sredstev so
upravičeni projekti, ki dobijo najvišjo oceno
na podlagi naslednjih meril:

Ob-51457
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/2001), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/2001), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01) objavlja
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana

4

javni razpis
za spodbujanje povečanja ponudbe
stavbnih zemljišč za industrijo
1. Proračunski uporabnik:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Podatki o razpisu
a) Namen in cilj javnega razpisa je
zmanjšanje obstoječih ovir na področju razpoložljivosti stavbnih zemljišč in pospeševanje izgradnje industrijskih parkov.
b) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stavbnih zemljišč za industrijo, pri čemer se investicijski projekti nanašajo na:
– vzpostavitev industrijske cone,
– opremljanje že obstoječega stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo,
– prenova opuščenih industrijskih objektov.
c) Višina javnega razpisa
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 100,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2001.
d) Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje: prejemnik sredstev mora do
15. 11. 2001 izstaviti zahtevek za sofinanciranje, skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo občine s projekti, ki se z namenom vzpostavitve industrijske cone nanašajo na najmanj 30.000 m2
ustreznih površin, v primeru prenove opuščenih industrijskih objektov pa najmanj
10.000 m2 skupnih pokritih površin na eni
lokaciji.
b) Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma državno pomoč, so:
– Izdelava investicijske in projektne dokumentacije – do 20% izkazanih stroškov,
– Komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča – do 30% izkazanih stroškov,
– Nakup zemljišča z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč – do 30% izkazanih
stroškov.
c) Merila za izbiro projektov

Merilo

1
2
3

Število točk

razpoložljivost ustrezne delovne
sile za namen industrijske cone
ugodni učinki na regionalni razvoj
finančna sposobnost izvajalca za
dokončanje investicije
transparenten finančni in terminski
načrt dokončanja projekta
Skupaj

20
40
20
20
100

Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo investicijski projekti,
ki lahko izkažejo formalen interes investitorja za vzpostavitev novega proizvodnega
obrata, ki bo odprl vsaj 50 novih delovnih
mest najkasneje do 1. 1. 2004.
4. Pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev
Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev bo izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: prejemnik) podpisal z ministrstvom.
S pogodbo ministrstvo in prejemnik podrobneje opredelita način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora ministrstva
nad porabo sredstev.
Prejemnik mora ministrstvu omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
V primeru da ministrstvo ugotovi, da se
sredstva uporabljajo nenamensko, ministrstvo prekine nadaljnje izplačevanje sredstev in zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti ministrstvo, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
5. Zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Agenciji RS za
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana (tel.: 01
478-35-57, fax: 01 478-35-99, e-mail: tipo@gov.si) vsak delovni dan med 9. in
10. uro. Kontaktna oseba: Eva Tomšič, svetovalka Vlade.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.sigov.si/tipo.
6. Prijava in razpisni rok
Javni razpis je odprt do 9. 8. 2001 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa pošiljke, od objave do vključno 9. 8. 2001 do 12. ure (velja poštni žig
do vključno 9. 8. 2001 ali oddaja v tajništvo
Ministrstva za gospodarstvo, Agencija RS
za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje do 9. 8. 2001 do 12. ure) v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – razpis –

Stran

4018 / Št. 54 / 29. 6. 2001

stavbna zemljišča“ in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Finančni zahtevek za nepovratna sredstva mora biti prikazan v slovenskih tolarjih
(SIT) ali v evrih (EUR).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo 9. 8. 2001.
Komisija bo pri odpiranju in obravnavi
vlog smiselno uporabljala določila pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 13/2000).
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge,
da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih vlog obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-51458
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
l.RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01),
Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98 in 68/00) in Resolucije o
strateških ciljih na področju razvoja turizma
v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti
in ukrepov za njeno izvajanje (Uradni list
RS, št. 7/95) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje razvoja integralnih
turističnih proizvodov
1. Neposredni uporabnik:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov pri razvoju integralnih turističnih
proizvodov.
A) Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi
izvajanje aktivnosti na naslednjih področjih:
– razvoj integralnih turističnih proizvodov,
– pospeševanje povezovanja različnih turističnih ponudnikov, javnega sektorja in organizacij civilne družbe na lokalni in regionalni ravni,
– razvoj človeških virov na področju turizma ter
– dvig kakovosti turističnih storitev.
B) Ministrstvo bo prejemnikom sofinanciralo upravičene stroške za naslednje projekte:
1. Priprava strategij in razvojnih projektov lokalnih, regionalnih oziroma področnih
turističnih organizacij ali drugih zaokroženih
turističnih območij, občine ali skupin občin,
združenj in skupnosti.
Predmet sofinanciranja (upravičeni stroški):
– izdelava tržne raziskave, predhodne
študije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– svetovalne storitve zunanjih izvajalcev,
– nabava strokovne literature, potrebne
za izvedbo projekta in nakup sektorskih tržnih raziskav.
2. Priprava izvedbenih projektov za razvoj turističnih proizvodov:
– projekti razvoja in organiziranosti posameznih turističnih proizvodov;
– programi usposabljanja (za izvajanje turističnega proizvoda, animacijo, dodatno
usposabljanje vodstvenega in drugega strokovnega kadra, idr.),
– projekti usmerjeni v dvig kakovosti turistične ponudbe in razvoj blagovnih znamk
v turizmu.
Predmet sofinanciranja (upravičeni stroški):
– izdelava projektne študije,
– izdelava projektne dokumentacije,
– svetovalne storitve zunanjih sodelavcev,
– pridobivanje posebnih certifikatov (ne
vključuje standardov po sistemu 9000 in
14000),
– program za strokovno usposabljanje,
– nabava strokovne literature, potrebne
za izvedbo projekta in nakup sektorskih tržnih raziskav.
3. Izvedba projektov turističnih proizvodov
– izvedba celovitega sistema označevanja in vzdrževanja turističnega proizvoda (informativne in usmerjevalne table ter neprometna turistična signalizacija, informacijska
oprema, vzdrževalna dela na turističnih infrastrukturnih objektih, ipd.),
– spodbujanje človeških virov na področju turizma (strokovno usposabljanje za izvajanje projekta, usposabljanje na področju
kakovosti, gostoljubnosti, strokovna srečanja, kongresi in strokovni posveti s turistično vsebino, turistična vzgoja mladih, vključevanje prebivalstva k aktivnemu sodelovanju na področju turizma, ipd.),
– izvedba turističnih projektov s področja naravne in kulturne dediščine, okoljevarstvene vzgoje in ekoturizma,
– uvajanje turističnih proizvodov na trgu,
– celoviti programi turističnih prireditev
in spremljajočih turističnih programov mednarodnih prireditev, kongresov, sejmov in
strokovnih srečanj, ki se izvajajo v Republiki
Sloveniji.
Predmet sofinanciranja (upravičeni stroški):
– svetovalne storitve,
– vodenje in izvedba programov (zaposlitev vodje projekta),
– nabava in postavitev informacijske in
turistične infrastrukturne opreme (informativne in usmerjevalne table, informacijski sistem, vzdrževalna dela na turističnih infrastrukturnih objektih, ipd.),
– usposabljanje zaposlenih,
– uveljavljanje turističnih proizvodov na
trgu (informativna in promocijska gradiva,
ipd.).
C) Pogoji sodelovanja:
Na razpis za spodbujanje razvoja integralnih turističnih proizvodov se lahko prijavijo:
1. javni zavodi, organizirani v skladu z
Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 36/00),

2. društva in združenja oziroma zveze
društev, registrirani po Zakonu o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98, 89/99),
ki so pridobila status društva, ki deluje v
javnem interesu,
3. osebe javnega prava in zbornice, če
je njihov namen pospeševanje in razvoj turizma,
4. lokalne, regionalne in področne turistične organizacije, ustanovljene v skladu z
Zakonom o pospeševanju turizma (Uradni
list RS, št. 57/98 in 68/00),
5. javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljena na podlagi Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni l.RS,
št. 32/93 in 30/98), ki se ukvarjajo s pospeševanjem, razvojem in promocijo turizma, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Do razvojnih spodbud niso upravičeni
predlagatelji, ki:
– so za isti namen oziroma kritje stroškov, ki so predmet razpisa, že pridobili
sredstva iz državnega proračuna oziroma je
projekt že sofinanciran s sredstvi iz državnega proračuna v višini 40% skupne vrednosti projekta,
– so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.
D) Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu s kriteriji, kot so:
– dolgoročna regionalna povezanost;
– celostni turistični razvoj območja;
– prepoznavnost turističnega produkta;
– naravna in kulturna dediščina ter različne oblike mehkega turizma;
– odpiranje novih delovnih mest.
Prednost pri dodelitvi razvojnih spodbud
bodo imeli programi, ki:
– jih predlagajo lokalne, regionalne oziroma področne turistične organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o pospeševanju turizma;
– jih predlagajo lokalne skupnosti, ki
imajo status turističnega območja,
– skupaj pokrivajo širše, celovito turistično območje,
– imajo sklenjene pogodbe oziroma dogovore o sodelovanju pri pospeševanju oziroma oblikovanju celovitih turističnih proizvodov,
– imajo že izdelane strategije in razvojne
programe in pomenijo nadaljevanje projekta,
– imajo transparentno finančno konstrukcijo oziroma višji delež lastnih sredstev,
– jih pripravlja večje število partnerjev
(sodelovanje, povezovanje različnih ponudnikov),
– vključujejo mednarodno sodelovanje,
– zagotavljajo daljšo oziroma celoletno
turistično ponudbo,
– prispevajo k dvigu kakovosti celovite
turistične ponudbe turističnega območja.
Komisija bo ocenjevala posamezne projekte na osnovi zgoraj navedenih kriterijev
in dodatnih meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Višina sredstev:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za spodbujanje razvoja integralnih turističnih proizvodov znaša
150,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732 proračuna RS za leto 2001.
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Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar ne bo presegala 40%
upravičenih stroškov posameznega projekta.
4. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje: prejemnik sredstev mora najkasneje do 15. 11. 2001 izstaviti zahtevek za
nakazilo sredstev skupaj z zahtevanimi prilogami.
5. Način prijave in razpisni rok: popolne
vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, morajo biti dostavljene
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Enota Maribor, Trubarjeva 11, 2000 Maribor do vključno 30. 7. 2001 (velja poštni
žig do vključno 28. 7. 2001 ali oddaja vlog
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Enote Maribor, Trubarjeva 11, Maribor, najkasneje do 30. 7. 2001 do 12. ure) v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti vidna oznaka:
“Ne odpiraj –vloga na razpis” z navedbo
naslova “Spodbujanje razvoja integralnih turističnih proizvodov” in označene z oznako,
v kateri sklop projektov se predlagatelj prijavlja (B/1, B/2 ali B/3) (oznaka naj bo
obkrožena). Na prednji strani ovojnice mora
biti navedena tudi številka objave razpisa v
Uradnem listu RS in na zadnji strani polni
naslov pošiljatelja.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo v postopku odpiranja izločene
kot nepravilno opremljene.
Osebno predložene vloge bo sprejemala ga. Manica Valdhuber, na naslovu: Ministrstvo za gospodarstvo, Enota Maribor, Trubarjeva 11, Maribor, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure. Osebno predložene vloge morajo biti oddane najkasneje do 30. 7. 2001,
do 12. ure.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo v sredo, 1. 8. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih obveščeni v roku 45
dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.gov.si/mg in na Ministrstvu
za gospodarstvo, v Enoti Maribor, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, pri Manici Valdhuber
(tel.: 02/ 234-10-19, 02/234-10-10 e-mail: manica.valdhuber@gov.si)
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom posredujeta Stane Bizjak (tel.: 02/ 234-10-26, e-mail: stane.bizjak@gov.si) in Simona Križaj (tel.: 02/
234-10-32, e-mail: simona.krizaj@gov.si)
vsak delovni dan od 9. do 11. ure, naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Enota Maribor,
Trubarjeva 11, Maribor.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-51316
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32-1952/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13-597/00), Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za
leti 2000 in 2001, programa dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leti
2000 in 2001 ter Projekta uvajanja vavčerskega sistema objavljata Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG), Dunaj-

Št.

ska 156, Ljubljana in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška ulica 12, Ljubljana,
javni razpis
za oblikovanje kataloga ekspertnih
svetovalcev za svetovanje v okviru
programa pospeševanja podjetništva v
sistemu svetovanja na podlagi
napotnic (vavčerski sistem)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oblikovanje kataloga
ekspertnih svetovalcev za različna specifična področja podjetniškega svetovanja v
okviru programa pospeševanja podjetništva
v sistemu svetovanja na podlagi napotnic
(vavčerski sistem), ki bodo izvajali svetovalno delo za podjetnike, vključene v vavčerski
sistem svetovanja.
Skladno z Akcijskim programom zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001
uvaja PCMG s projektom vavčerskega sistema svetovanja svetovanje za ciljne skupine potencialnih podjetnikov in podjetij (pravne osebe in samostojni podjetniki):
– podjetniki – začetniki,
– mala podjetja v začetni fazi (v prvem
letu) poslovanja,
– mala in srednja podjetja v rasti in,
– mala in srednja podjetja v poslovnih
težavah.
S tem razpisom bo PCMG oblikoval katalog usposobljenih svetovalcev za specialistično (ekspertno) svetovanje na področjih:
1. Promotor – trainer za naslednje ciljne
skupine:
– ženske,
– inovatorji,
– domača in umetnostna obrt.
2. Svetovanje na področju razvoja in
upravljanja s človeškimi viri:
– delovnopravna razmerja,
– zaposlovanje tujcev,
– varstvo pri delu,
– drugo.
3. Svetovanje na področju marketinga in
izvoza:
– internacionalizacija poslovanja,
– pridobivanje partnerjev,
– domače in mednarodno trženje proizvodov in storitev,
– analiza domačega / tujega trga,
– odnosi z javnostmi, oglaševanje in pospeševanje prodaje,
– distribucijske poti,
– izvedba izvoznih postopkov,
– drugo.
4. Svetovanje na področju inovacij, tehnologij in kakovosti:
– uvajanje certifikatov kakovosti,
– industrijsko oblikovanje,
– inoviranje,
– uvajanje novih tehnologij,
– raziskave in razvoj,
– intelektualna lastnina,
– industrijska kooperacija,
– tehnični normativi,
– trženje inovacij,
– drugo.
5. Svetovanje menedžmentu:
– profesionalizacija vodenja malega podjetja,
– zaposlovanje in usposabljanje,
– uvajanje menedžerskih sistemov,
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– uvajanje poslovno informacijskih sistemov,
– organizacija proizvodnega procesa,
– obvladovanje stroškov,
– priprava predinvesticijskih študij in investicijskih elaboratov,
– razvoj projektov in programov,
– najem ali odkup poslovnih prostorov,
– uvajanje ekoloških standardov,
– prijave na domače in tuje javne razpise,
– sanacija in preobrat v poslovanju podjetja,
– administrativno organiziranje poslovanja (administracija in organizacija pisarniškega poslovanja),
– reševanje poslovnih kriz,
– pravno svetovanje,
– pridobivanje obrtnih dovoljenj, licenc,
– drugo.
6. Svetovanje na področju financ:
– posredovanje in pomoč pri iskanju in
izbiri ustreznih virov financiranja,
– finančne analize,
– finančno planiranje in kontrola,
– lastninsko preoblikovanje,
– sanacija prezadolženosti,
– vstop na trg vrednostnih papirjev in naložbe v vrednostne papirje,
– drugo.
7. Svetovanje na področju davkov in prispevkov:
– davek iz dobička pravnih oseb,
– dohodnina,
– načini odmere davka,
– davek na dodano vrednost,
– socialni prispevki,
– drugo.
Sistem svetovanja na podlagi napotnic
(vavčerski sistem) je prikazan v projektu
“Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic – vavčerski sistem“ (PCMG, Ljubljana, januar
2000). Kratek povzetek projekta je sestavni
del razpisne dokumentacije. Celotni projekt
“Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic – vavčerski sistem“ je na vpogled na sedežu
PCMG, Dunajska 156/1, Ljubljana, oziroma je dostopen na spletni strani PCMG z
naslovom www.pcmg.si.
2. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
– aktivno znanje slovenskega in najmanj
enega tujega jezika držav članic Evropske
unije,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju svetovanja malim in srednjim podjetjem, za katerega je ponudnik podal prijavo
na razpis, ali najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih ali strokovno zahtevnih delovnih
mestih,
– potrdila o dokončanih oblikah specialističnega (ekspertnega) usposabljanja s področja, za katerega je ponudnik podal prijavo na razpis,
– reference s področja, za katerega je
ponudnik podal prijavo na razpis.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo tudi
ponudniki s srednjo in višješolsko izobrazbo, če imajo dokumentiranih najmanj 10 let
uspešnih delovnih izkušenj na področju sve-
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tovanja malim in srednjim podjetjem, za katerega je ponudnik podal prijavo na razpis,
in izpolnjujejo tudi drugi, četrti in peti pogoj
iz prejšnjega odstavka.
Na razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki, ki so se prijavili že na Javni razpis za
izbor svetovalcev za svetovanje v okviru programa pospeševanja podjetništva v sistemu
svetovanja na podlagi napotnic – “vavčerski
sistem“ (Ur. l. RS, št. 108/00 in 43-44/01),
in katerim je bila na osnovi navedenega javnega razpisa priznana usposobljenost oziroma kateri so že uspešno opravili preizkus
strokovnega znanja za splošno podjetniško
svetovanje. Ti ponudniki morajo ravno tako
izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje za
sodelovanje.
3. Merila za vpis ponudnika v katalog ekspertnih svetovalcev
PCMG je za namen razpisa imenoval razpisno komisijo, ki bo pregledala dokazila o
pogojih za sodelovanje in dokumentacijo/dokazila o usposabljanjih za specialistična znanja, delovnih in svetovalnih izkušnjah
ter svetovalnih referencah, vse s področja,
za katerega je ponudnik podal prijavo na
razpis, ter predlagala vpis ponudnika v katalog ekspertnih svetovalcev.
Specialistično (ekspertno) svetovanje bodo v okviru vavčerskega sistema svetovanja
in samozaposlovanja lahko opravljali samo
ekspertni svetovalci iz tega kataloga.
Ponudnik lahko poda prijavo za več področij specialističnega (ekspertnega) svetovanja, pri čemer mora za vsako posamezno področje predložiti dokumentacijo o usposabljanjih za specialistična znanja, delovnih in svetovalnih izkušnjah ter svetovalnih referencah.
Od vključitve ponudnika v katalog ekspertnih svetovalcev naprej bo potekala stalna spremljava kakovosti izvajanja svetovalnih storitev (dodatna usposabljanja za specialistična znanja, svetovalne izkušnje ter
svetovalne reference, vse s specialističnega področja, za katerega je bil svetovalec
izbran na tem razpisu), na podlagi katere bo
za vsakega posameznega ekspertnega svetovalca opravljena evalvacija in podana ocena kakovosti izvajanja svetovalnih storitev.
4. Način prijave
Ponudniki se na razpis prijavijo na obrazcu “Prijava na razpis za izbor ekspertnih
svetovalcev“. Prijavnemu obrazcu morajo biti priloženi:
– potrdilo o šolski izobrazbi,
– potrdilo o znanju tujega jezika držav
članic Evropske unije,
– potrdilo delodajalca o trenutni zaposlitvi,
– dokumentacija/dokazila o usposabljanjih za specialistična znanja, delovnih in svetovalnih izkušnjah ter svetovalnih referencah,
vse s področja, za katerega je ponudnik podal prijavo na razpis (v predpisani obliki),
– kratek življenjepis (s predpisano vsebino),
– kolikor podjetje, pri katerem je ponudnik zaposlen, ni registrirano za opravljanje
svetovalnih del, mora delodajalec podati izjavo, da sme ponudnik opravljati to dejavnost v določenem obsegu ur mesečno (do
40 ur mesečno).
Sedemčlanska razpisna komisija bo
obravnavala samo popolne vloge, prejete
na naslov Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156/1, Ljubljana, in
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sicer po pošti ali osebno v tajništvu. Prijave
morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z
napisom “Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor ekspertnih svetovalcev“.
Nepravilno poslanih ali napačno označenih vlog razpisna komisija ne bo obravnavala.
5. Razpisni roki in odpiranje prijav
Prvo odpiranje ponudb bo v torek, 31. julija 2001, v prostorih PCMG, Dunajska
156/1, Ljubljana. Na prvem odpiranju bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo prispele na
PCMG do vključno ponedeljka, 30. julija
2001, do 14. ure.
Drugo odpiranje ponudb bo v torek,
2. oktobra 2001. Na drugem odpiranju bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele
na PCMG do vključno ponedeljka, 1. oktobra 2001, do 14. ure.
Tretje odpiranje ponudb bo v torek,
4. decembra 2001. Na tretjem odpiranju
bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele na PCMG do vključno ponedeljka, 3. decembra 2001, do 14. ure.
Razpis je odprt, odpiranja ponudb se
bodo vršila vsak drugi torek v mesecu februarju, juniju in oktobru. Na odpiranjih bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele
na PCMG najkasneje en delovni dan pred
odpiranjem ponudb do 14. ure.
6. Obveščanje o izboru
PCMG bo odločitev o izbiri ekspertnih
svetovalcev ponudnikom posredoval najkasneje v 20 dneh, šteto od datuma odpiranja
ponudb.
7. Datum odpošiljatve v Uradni list Republike Slovenije
Naročnika sta zahtevo za objavo javnega
razpisa poslala v Uradni list Republike Slovenije v petek, 22. 6. 2001.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Prijavne obrazce in kratek povzetek projekta “Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic“
lahko dobite na PCMG, Dunajska 156/1,
Ljubljana, telefon (01) 589 18 70, oziroma
na spletni strani z naslovom www.pcmg.si.
Kontaktna oseba za razpis je Vesna Petričevič, telefon (01) 589 18 84.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo (PCMG)
Ob-51314
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98) in 27. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99)
za izvajanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest objavlja
Občina Metlika
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest
1. Naročnik – koncedent: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Predmet koncesije: vzdrževanje občinskih lokalnih cest.
3. Območje koncesije: lokalne ceste na
področju občine Metlika.
4. Trajanje koncesije: šestnajst mesecev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. in 11.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v občini Metlika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
točke,
– opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe,
– v skladu z razpisno dokumentacijo za
pridobitev koncesije.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja – 50 točk,
– rok plačila in fiksnost cen v posameznem koled.obdobju – 5 točk,
– reference – 25 točk,
– sedež ali obrat (izpostava) na področju
Bele krajine – 20 točk.
8. Ponudba z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj, javni razpis za
koncesijo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest« je potrebno predložiti v zapečateni
kuverti do 31. 7. 2001 do 10. ure na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika. Naslov pošiljatelja mora biti naveden na hrbtni strani kuverte.
9. Javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
2001 ob 11. uri v prostorih občine Metlika
(soba 9).
10. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Metlika
tel. 07/30 63 100.
12. Občina Metlika si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Metlika

Javne dražbe
Ob-51200

Facig, d.d., v stečaju, Kapiteljska
7, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Ljubljani opr. št. St 33/99 z
dne 19. 6. 2001
javno dražbo
za prodajo stečajnega dolžnika kot
pravne osebe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo najkasneje
en dan pred javno dražbo na žiro račun
stečajnega
dolžnika
št.
50102-690-0922274 vplačale varščino v
višini 10% izklicne cene ter se pred začetkom javne dražbe izkazale s potrjeno kopijo virmanskega naloga ali originalom
splošne položnice o izvršnem denarnem
vplačilu varščine: Pooblaščenci dražiteljev
morajo pred začetkom dražbe predložiti
ustrezno pooblastilo.
Kupci ne morejo biti osebe, ki so navedene v prvem in drugem odstavku 153. člena ZPPSL. Pred dražbo mora vsak ponudnik vodji dražbe predložiti izjavo, overjeno
po notarju, v skladu z določbo četrtega odstavka 153. člena ZPPSL.
Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od
zaključka javne dražbe ter plačati celotno
kupnino v roku 15 dni od dneva podpisa
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kupoprodajne pogodbe. Če dražitelj odstopi od podpisa kupoprodajne pogodbe
ali pa od izpolnitve sklenjene kupoprodajne pogodbe, prodajalec zadrži vplačano
varščino, morebitni presežek kupnine pa
vrne dražitelju brezobrestno v roku 8 dni
od dneva odstopa od sklenitve pogodbe
ali od dneva odstopa od izpolnitve sklenjene pogodbe.
Varščina se uspelemu dražitelju brezobrestno všteva v kupnino. Neuspelim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku 5 dni po izvedeni javni dražbi.
Izročitev predmeta prodaje uspelemu
dražitelju se izvrši v roku 8 dni po plačilu
celotne kupnine.
Pravna oseba se prodaja po načelu videno - kupljeno.
Stroške sestave kupoprodajne pogodbe, morebitnih davščin in drugih javnih dajatev nosi dražitelj.
Izklicna cena je 7,500.000 SIT.
Javna dražba bo 9. 7. 2001 ob 11.30,
soba 368/III pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Dodatne informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici Katarini Benedik tel.
01/43-666-10.
Katarina Benedik
Stečajna upraviteljica

Razpisi delovnih
mest
Št. 32-943/01
Ob-51204
Atletska zveza Slovenije, Aljaževa 32,
Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
tehničnega direktorja.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka, VII. stopnja in 3 leta delovnih
izkušenj oziroma višja, VI. stopnja in 6 let
delovnih izkušenj na vodstvenih funkcijah,
– aktivno znanje tujega jezika za mednarodno sporazumevanje,
– poznavanje dela na PC.
Ostali pogoji:
– strokovno obvladovanje področja atletike,
– poznavanje marketinga,
– organizacijske sposobnosti in komunikativnost.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za 4 leta, s polnim delovnim
časom.
Pisne prijave z opisom dosedanjih del in
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na gornji naslov s pripisom
“Prijava na razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi tega razpisa.
Atletska zveza Slovenije
Ob-51205
Svet zavoda Waldorfske šole Ljubljana
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Št.

– visoka izobrazba,
– poznavanje načel Waldorfske pedagogike (zaželena specializacija iz Waldorfske
pedagogike),
– izkušnje z vodenjem in organiziranjem.
Kandidat mora aktivno obvladati slovenski jezik. Direktor bo imenovan za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter predlogom programa dela zavoda pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v ovojnici z
oznako “Za razpis”, na naslov: Waldorfska
šola Ljubljana, Rodičeva 2, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po objavi tega razpisa.
Waldorfska šola Ljubljana
Št. 6-057-995
Ob-51206
Vrtec Ljubljana Center Ljubljana, Poljanska 12, objavlja prosta delovna mesta
45 pomočnikov vzgojiteljev za določen čas s polnim delovnim časom: 40 dopoldanski, 1 popoldanski, 4 izmenski delovni čas.
Pogoji:
– izobrazba v skladu s 40. in 58. členom
Zakona o vrtcih,
– strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,
– izpit iz varnosti pri delu in znanja higiene živil in osebne higiene,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poskusno delo 2 meseca.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
na gornji naslov. O izbiri bodo obveščeni v
30 dneh po objavi.
Vrtec Ljubljana Center
Št. 111-10/2001
Ob-51280
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru,
b) 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
c) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 111-9/01-0515
Ob-51357
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na Državnem tožilstvu Republike Slovenije,
b) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-13/2001
Ob-51358
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94 in 41/95) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in
24/98), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
a) eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
iz 8. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št.
13/94, 48/94, 82/94 in 41/95).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-51348
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
razpisuje
program malih projektov in program
Evropska pobuda za demokracijo in
človekove pravice
Program malih projektov (PMP) bo finančno podprl tiste projekte, ki si bodo za
cilj zadali dvig zavesti in poznavanje procesa evropske integracije ter vključevanja Slovenije v EU in ki bodo povečali poznavanje
Evropske unije v Sloveniji. Prijavijo se lahko
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uveljavljene slovenske nevladne in neprofitne organizacije. Projekti se morajo vsebinsko navezovati na prioritetna področja pristopa Slovenjie k Evropski uniji ter si prizadevati za učinkovito izvajanje zakonodaje EU
in za divganje zavesti o politikah EU na teh
področjih.
Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) bo podprla projekte nevladnih organizacij, ki bodo prispevali
k izvajanju direktive o enakosti ras (direktiva
2000/43/EC). Organizacije si morajo s
projekti prizadevati za sprejemanje celovite
protidiskriminatorne zakonodaje in za njeno
učinkovito uveljavljanje, ter za osvetljevanje
pomembnosti takšnega razvoja in narave
pravnih ter institucionalnih sprememb, potrebnih za podporo vsem tistim, ki bodo pri
svojem delu uporabljali to direktivo.
Navodila za prijavo in prijavnice bodo od
26. junija 2001 na voljo na domači strani
http://www.evropska-unija.si in v Centru
Evropa, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije: Christina Wille
(EIDHR), Delegacija Evropske komisije v
Sloveniji, faks 01/425-20-85, e-pošta: christina.wille@delsvn.cec.eu.int, Marjana Dermelj (PMP), Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, tel.
01/439-71-00, faks 01/439-71-05, e-pošta: marjana@umanotera.org.
Za oba programa je rok za oddajo prijav
28. september 2001 ob 12. uri.
Delegacija Evropske komisije
v Sloveniji
Ob-51464
Na podlagi sklepa o prodaji družbe Kovinarska Vrhnika, d.o.o., Sinja Gorica 106,
1360 Vrhnika, Slovenska razvojna družba,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 40% poslovnega deleža
družbe Kovinarska Vrhnika, d.o.o
1. Predmet prodaje je 40% poslovni delež družbe Kovinarska Vrhnika, d.o.o., Sinja
Gorica 106, 1360 Vrhnika.
2. Ponudba se lahko nanaša samo na
odkup celotnega predmeta prodaje in mora
vsebovati naslednje prvine:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
c) podatke o dosedanjem sodelovanju z
družbo Kovinarska Vrhnika;
d) podatke o finančnem stanju ponudnika (računovodske izkaze za leto 1999 in
oceno za leto 2000, obrazca BON 1 in
BON 2);
e) poslovni načrt družbe Kovinarska Vrhnika za obdobje petih let s poudarkom na:
predlogu razvojne strategije, širitvi tržnega
deleža, pridobitvi naložb v tehnologijo in modernizacijo opreme, načinu zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za financiranje poslovanja, zagotavljanju obstoječih ali odpiranj novih delovnih mest, kadrovanju oseb s
potrebnimi znanji;
f) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz so-
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dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.
4. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini popolne ponudbe iz točke 2, h katerim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 10,000.000 SIT.
Varščina se plača na žiro račun Slovenske
razvojne družbe, d.d., št. 50102-627-7001
s pripisom: varščina za ponudbo Kovinarska Vrhnika, ali z izročitvijo ustrezne bančne
garancije na prvi poziv v navedenem znesku
z veljavnostjo najmanj treh mesecev od poteka roka za oddajo ponudb. Vse informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo
ponudniki vsak delavnik od 10. do 12. ure,
izključno na Slovenski razvojni družbi, d.d.,
– pri Igorju Šimcu, tel. 01/589-48-80. Ponudniki lahko vpogledajo v dokumentacijo
družbe in se dogovorijo za ogled podjetja
samo po predhodnem dogovoru z navedeno osebo.
5. Ponudbe bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo je imenovala Slovenska razvojna družba, d.d. Komisija bo ocenjevala ponudbe na podlagi presoje kriterijev, ki so navedeni kot prvine ponudbe v
točki 2 tega oglasa. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika
po končanem zaključku postopka, vendar
najkasneje v roku dveh mesecev od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.
6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba, d.d. ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnega deleža in
terjatev z najboljšim ali s katerimkoli drugim
ponudnikom.
7. Za pravočasne se bodo štele zgolj
ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenske razvojne družbe, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s
pripisom: »Kovinarska Vrhnika, ponudba na
javno zbiranje ponudb – ne odpiraj« najkasneje do dne 13. 7. 2001 do 12. ure.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-51356
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, ki ga zastopa v.d. direktorice Lojzka Podvršnik, na podlagi sklepa uprave št. 06/01 z dne 22. 6. 2001 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Javno zbiranje ponudb bo izvedeno v
skladu z Zakonom o javnih skladih.
2. Predmet prodaje je 1/2 z.k.vložka št.
2634 k.o. Metlika s parc. št. 4010/89 dvorišče, gospodarsko poslopje in stanovanjska stavba, v idealnem deležu in fizično nerazdeljeno, na Cesti bratstva in enotnosti
108, 8330 Metlika.
3. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Javnega sklada RS za razvoj
malega gospodarstva, Trubarjeva 11, Maribor.
4. Ponudbe morajo biti vložene najkasneje v roku 15 dni od objave tega razpisa,
v zaprti ovojnici, na naslov: Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, z oznako “Javna prodaja
nepremičnine”, z oznako “ne odpiraj”.
5. Odpiranje ponudb bo 13. 7. 2001 ob
9. uri, na sedežu Sklada. Obvestilo o izboru

bodo ponudniki prejeli najkasneje do 21. 7.
2001.
6. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije.
8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o prodaji nepremičnine, kupec pa mora najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe poravnati celotno kupnino. Davek na promet z nepremičninami in vse stroške vezane na prodajo in prenos lastništva
nosi kupec. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da s katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji nepremičnine, ki je navedena v tem razpisu.
9. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb je mag.
Boštjan Vidovič (tel. 02/234-12-64).
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva
Ob-51382
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 13. 6.
2001, opr. št. St 17/2000, v stečajnem
postopku nad dolžnikom Novice Vodušek
Press, založništvo, tiskovna agencija, storitve d.o.o. – v stečaju, Slomškova 3, Ptuj
objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je: poslovni objekt v
skupni izmeri 466,99 m2 s pripadajočim
stavbnim zemljiščem v skupni izmeri 742
m2 na Grajski ulici 2, Ptuj, vpisanim pri vl.
št. 794 k.o. Ptuj (parc. št. 1306, 1307 in
1308), s pripadajočim inventarjem po inventurnem zapisniku, po skupni najnižji prodajni ceni 27,400.000 SIT.
Interesenti morajo pisno ponudbo poslati v zapečateni ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa na Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj –
javni razpis za NV Press d.o.o. – v stečaju«.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra v
Republiki Sloveniji, fizične osebe pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije. Kupec
mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo.
Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na žiro račun
stečajnega
dolžnika
št. 52400-690-42557. Potrjen izvod naloga priloži ponudbi. Varščina bo uspešnemu
ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5
dneh po končane zbiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in plačati kupnino v 3 mesecih po podpisu pogodbe o nakupu, sicer se šteje, da
je od nakupa odstopil in ni upravičen do
vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prenos lastninske pravice bo
mogoč takoj po plačilu celotne kupnine.
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Davke in druge stroške prenosa lastništva
plača kupec.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. št. 02/228-12-10, na kateri se je mogoče dogovoriti tudi za ogled nepremičnine.
Novice Vodušek Press, d.o.o. v stečaju
Ob-51439
Stečajni dolžnik Stečajna masa Smelt
International, d.d., Ljubljana, v stečaju, Dunajska c. 160, Ljubljana, objavlja
zbiranje ponudb
za hrambo dokumentacije stečajnega
dolžnika
Predmet zbiranja ponudb so ponudbe
za hrambo dokumentacije stečajnega dolžnika v obsegu 360 tm. Dokumentacija je
zložena v fasciklih in mapah.
Ponudba se poda za naslednji obseg
del in storitev:
– prevzem celotne dokumentacije do
začetka stečaja,
– pregled in izročitev dokumentacije,
katere ni potrebno hraniti,
– hramba dokumentacije (računovodska dokumentacija, gradbeni projekti), ki
se hrani 10 let oziroma trajno,
– prevzem dokumentacije za čas od začetka do zaključka stečaja po zaključku
stečaja (ocena 3 tm),
– komisijsko uničenje dokumentacije,
katere ni potrebno hraniti.
Ponudnik naj ponudi obseg svoje storitve, opis prostorov za hrambo, ceno za
izvedeno storitev ter rok plačila, kakor tudi
morebitne druge pogoje.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 8
dni od dneva ponudbe ter kopijo odločbe
upravnega organa, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje ponujenih storitev.
Ponudba mora biti dana fiksno, kasnejših dopolnitev naročnik ne bo sprejel.
Ponudbe se dostavijo najpozneje v roku 8
dni od dneva objave razpisa na naslov stečajnega upravitelja: odvetnik Brane Gorše, p.p.
1698 Ljubljana, z oznako “ponudba”.
Stečajni dolžnik bo najboljšega ponudnika izbral na podlagi obsega ponujenih
storitev, kvalitete prostorov za hrambo in
ponujene cene v roku 8 dni od prejema
ponudb. Stečajni dolžnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, kolikor ponudbe ne bi bile ustrezne.
Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80, med 13. in 15. uro,
ali faks 01/300-40-90.
Stečajni upravitelj
Brane Gorše
Ob-51256
Na podlagi 3. in 8. člena odloka o stavbnih zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 76/00) in 19.člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95
in 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje
na 17. redni seji dne 31. 1. 2001 sprejel
sklep
o prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč
v k.o. Mirna in k.o. Trebnje za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš in
stanovanjske hiše z obrtno delavnico

Št.

1. Ponovi se javni razpis za nezazidana
stavbna zemljišča v k.o. Mirna in k.o. Trebnje.
2. Predmet ponovnega javnega razpisa je prodaja nezazidanih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč za gradnjo
stanovanjske hiše z obrtno delavnico in
gradnjo stanovanjske hiše.
a) Javni razpis za nezazidano stavbno
zemljišče v k.o. Mirna
1. Parc.št. 65/1 sadovnjak v izmeri
1.485 m 2, parc.št. 65/4 njiva v izmeri
367 m2 – za gradnjo stanovanjske hiše z
obrtno delavnico.
2. Nezazidano stavbno zemljišče je komunalno neopremljeno.
3. Cena nezazidanega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša
6,991.300 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in
plačila spremembe namembnosti zemljišča v ceni niso zajeti in jih kupec plača
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
b) Javni razpis za nezazidana stavbna
zemljišča v k.o. Trebnje
1. Parc. št. 135/1 travnik 2.r. v izmeri
662 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 1:
– cena
stavbnega
zemljišča
=
2,121.975 SIT,
– stroški priprave zemljišča = 362.523
SIT,
skupaj = 2,484.498 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in
plačila spremembe namembnosti zemljišča v ceni niso zajeti in jih kupec plača
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Parc. št. 166/6 njiva 3.r v izmeri
399 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 3:
– cena
stavbnega
zemljišča
=
1,278.955 SIT,
– stroški priprave zemljišča = 218.652
SIT,
skupaj = 1,497.607 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in
plačila spremembe namembnosti zemljišča v ceni niso zajeti in jih kupec plača
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Parc. št. 166/5 njiva 3.r. v izmeri
417 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 4:
– cena
stavbnega
zemljišča
=
1,336.652 SIT,
– stroški priprave zemljišča = 228.516
SIT,
skupaj = 1,565.168 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in
plačila spremembe namembnosti zemljišča v ceni niso zajeti in jih kupec plača
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
4. Parc. št. 166/4 njiva 3.r v izmeri
463 m2 – individualna stanovanjska hiša z
oznako št. 5:
– cena
stavbnega
zemljišča
=
1,484.100 SIT,
– stroški priprave zemljišča = 253.724
SIT,
skupaj = 1,737.824 SIT.
Stroški komunalne opremljenosti in
plačila spremembe namembnosti zemljišča v ceni niso zajeti in jih kupec plača
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
c) Ostali pogoji javnega razpisa nezazidanih stavbnih zemljišč
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1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki so registrirane na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki morajo predložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem razpisu so dolžni navesti svoj polni
naslov oziroma naziv oziroma ime in sedež firme.
3. Rok za vložitev ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in v Glasilu občanov Občine Trebnje. Vsi roki se štejejo od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponudbe morajo biti zapečatene, na
ovojnici pa oznaka »Javni razpis – Prodaja
nezazidanega stavbnega zemljišča – Ne
odpiraj«. Ponudbo je potrebno poslati po
pošti ali oddati osebno na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane osebno ali prispele po pošti do 20.
7. 2001 do 12. ure.
4. Ponudnik je dolžan plačati varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe, ki ne
sme biti nižja od 10% od izklicne cene
nezazidanega stavbnega zemljišča. Varščino je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Trebnje, št. 52120-630-40206,
s pripisom plačilo varščine za javni razpis
in fotokopijo dokazila priložiti k prijavi.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna brezobrestno v ceno zemljišča, neuspelemu pa se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudnik, ki bo izbran, pa bo sam
odstopil od sklenitve pogodbe, se varščina ne vrne. Kupnino je uspeli ponudnik
dolžan plačati v roku 15 dni po sklenitvi
pogodbe v obliki notarskega zapisa.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponujena cena za zemljišče,
– predvideni program dejavnosti,
– mnenje občinske strokovne službe,
pristojne za prostorsko planiranje,
– skladnost predvidenega programa s
programi dejavnosti sosednjih dejavnosti
sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov
zemljišč,
– druga merila.
7. Ponudnika, ki najbolj izpolnjuje razpisne pogoje izbere s sklepom župan. Neuspeli interesent na javnem razpisu se lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa pritoži
pri občinskem svetu. O pritožbi po ponovni presoji odloči občinski svet. Odločba je
dokončna.
8. Pogodba z uspelim ponudnikom mora biti sklenjena v roku 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Če se bo za razpisano zemljišče
javilo več ponudnikov, bo Komisija za oddajo stavbnih zemljišč izdelala prednostni
vrstni red na podlagi meril določenih v
razpisu.
10. Stroški objave se zaračunavajo v
ceno stavbnega zemljišča.
11. Uspeli ponudnik bo poleg ostalih
stroškov plačal tudi davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisov in
zemljiško knjižnega vpisa.

Stran

4024 / Št. 54 / 29. 6. 2001

12. Obrazec za ponudbo ter ostali razpisni pogoji in informacije so ponudnikom
na razpolago na Občini Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, Oddelek za okolje in
prostor, tel. 07/348-11-37, Stanko Gojkovič.
Občina Trebnje
Ob-51462
Avtokleparstvo Jurij Laznik, s.p., Lepa
njiva 97, 3330 Mozirje, preneham z opravljanjem dejavnosti z dne 30. 9. 2001.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-4/2001-10
Ob-51181
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
18. 4. 2001 v hrambo statut sindikata Mercator Goriška, d.d., Gregorčičeva 19, Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je Mercato Goriška, d.d.
Sedež sindikata je na naslovu Gregorčičeva 19, Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 18. 4. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zap. št. 131.
Št. 013-28/1993-10
Ob-51183
Sindikat Grosist Gorica SSS, s sedežem Nikole Tesle 10, Šempeter se z
dnem 30. 3. 2001 izbriše iz registra pravnih
oseb sindikatov.
Št. 026-1/01-403
Ob-51184
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve sprejme v hrambo pravila
sindikata družbe Gašper Radlje ob Dravi
pod zaporedno številko registra 1/2001.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.
Št. 029-9/01-402
Ob-51185
Pravila ZSSS – Sindikata delavcev
kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikata Tron, d.o.o., Krško, Cesta
4. julija 25, Krško, ki so bila z odločbo št.
029-6/99-402 z dne 29. 12. 1999 vzeta v
hrambo pri Upravni enoti Krško pod zap. št.
78, se vzamejo v hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-5/2001
Ob-51309
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, z dnem 20. 6. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila
sindikata zavoda SNG Opera in balet
Ljubljana in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 269, za
sindikat z imenom: SVIZ SNG Opera in
balet
Ljubljana,
matično
številko:
1159968 in sedežem: Župančičeva 1,
Ljubljana.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-15/01-6
Ob-51235
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 20. 6.
2001 izdal odločbo, v kateri je skladno z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašena koncentracija družb
Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, (v nadaljevanju: NLB),
Pomurska banka d.d., Trg zmage 7, Murska Sobota, (v nadaljevanju: Pomurska
banka), in Banka Velenje d.d., Rudarska
3, Velenje, (v nadaljevanju: Banka Velenje), ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.
NLB je v priglasitvi koncentracije kot osnovo za koncentracijo navedla sklenitev pogodb
o pripojitvi, ki ju je 14. 5. 2001 sklenila s
Pomursko banko in Banko Velenje.
Urad je ugotovil, da je NLB postala neposredna in posredna lastnica tolikšnih kapitalskih deležev v Pomurski banki in Banki Velenje, da ji je bilo omogočeno izvajanje odločilnega vpliva v navedenih bankah, ki pomeni
nadzor, že v času pred pričetkom veljavnosti
ZPOmK. Ker je do dejanske izvedbe koncentracij navedenih bank torej prišlo že pred
uveljavitvijo ZPOmK, priglašena ni podrejena
določbam ZPOmK. Spremembi, ki ju pomenita navedeni pogodbi o pripojitvi, sta s stališča prava konkurence le sprememba znotraj
že prej obstoječe ekonomske celote.
Urad RS
za varstvo konkurence
Ob-51444
Urad RS za varstvo konkurence je 19. 6.
2001 glede dogovora o medsebojnem sodelovanju med podjetjema Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2,
1000 Ljubljana in Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova
10, 1000 Ljubljana, sprejel odločbo, v
kateri je odločil kot sledi iz izreka:
1. Podjetji Festival Ljubljana in Cankarjev
dom sta kršili prvi odstavek 5. člena ZPOmK,
ker sta se v Dogovoru o medsebojnem sodelovanju z dne 30. 11. 2000 (v nadaljevanju:
Dogovor) sporazumeli o naslednjem:
– podpisnika se bosta obveščala o izvedbi prireditev ali pa ne bosta omogočila prireditve drugemu organizatorju v tednu, ko ima
en podpisnik že načrtovano enako zvrstno
oziroma enako žanrsko prireditev v poletnem
gledališču Križank ali v Gallusovi dvorani. (del
prvega odstavka 3. člena Dogovora);
– Festival Ljubljana in Cankarjev dom
sprejmeta s tem dogovorom konkurenčno
klavzulo, ki jo bosta dosledno spoštovala.
Partnerja se bosta med seboj pravočasno obveščala o ključnih kratkoročnih in
srednjeročnih programskih potezah. Mišljeni so predvsem tisti vrhunski in zelo dragi
glasbeniki, ansambli, simfonični orkestri,
operne, baletne in plesne predstave, za katere je z vidika umetniškega programa in

kulturnih potreb Ljubljane povsem dovolj,
da se v koledarju prireditev pojavljajo v razumnih časovnih presledkih.
Sprejetje tega dogovora je za oba partnerja moralna obveza v tem smislu, da se
potem, ko je eden izmed njiju pridobil ali pa
si dlje časa prizadeva, da bi si pridobil določenega vrhunskega umetnika ali ansambel,
drugi ne bo angažiral v tem smislu, da bi ga
pridobil še pred dogovorjenim ali predvidenim nastopom v Ljubljani (4. člen Dogovora);
– Cankarjev dom in Festival Ljubljana bosta drug drugemu zaračunavala uporabo dvoran in drugih prostorov v višini 50% cene
najema vsake konkretne dvorane oziroma
prostora po veljavnem ceniku (oba cenika
sta v obliki priloge sestavni del dogovora)
(del drugega odstavka 5. člena Dogovora);
– Cankarjev dom in Festival Ljubljana
drug drugemu v 50% ceno najema vključujeta tudi paviljon za prodajo vstopnic in blagajno Cankarjevega doma (tretji odstavek
5. člena Dogovora);
– Festival Ljubljana in Cankarjev dom bosta pripravljalne in pospravljalne termine v
vseh dvoranah in prostorih obračunavala po
25% polni ceni najema (četrti odstavek 5.
člena Dogovora);
– tudi v tem primeru (op. Urada: t.j. v
primeru izposoje posameznih elementov tehnične opreme in glasbil brez sočasnega
najema dvoran ali prostorov) velja dogovor
o medsebojnem zaračunavanju najema v višini 50% cene veljavnega cenika (zadnji stavek 6. člena Dogovora).
2. Določila Dogovora iz prve točke izreka so prepovedana in nična.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-4/01-3
Ob-51461
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 22. 6. 2001 na podlagi 2. odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka proti Pogrebnemu podjetju Maribor d.d., Cesta XIV. Divizije 39a, Maribor, zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
Pogrebno podjetje Maribor je v sprejemni pisarni na pokopališču zavračalo pooblastila oškodovancev, prejeta od strank, na
osnovi katerih so bili oškodovanci legitimirani, da uredijo vse v zvezi s pokopom ter
ga priglasijo Pogrebnemu podjetju. Prav tako je Pogrebno podjetje nalagalo oškodovancem neobičajne plačilne pogoje ter jim
neutemeljeno in brez pravne podlage zaračunavalo dodatno postavko za sprejem umrlega. Vsa zgoraj omenjena ravnanja pa je
Pogrebno podjetje izvajalo le v odnosu do
oškodovancev, ne pa vseh podjetij, ki se
ukvarjajo z opravljanjem pogrebnih storitev.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-51227
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih vam sporočamo spremembo imen članov uprave izdajatelja Delo, d.d., v zvezi z izdajateljem medijev Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Grafičar, Slovenski delničar,
Delo fax, Golden drum magazine.
Člani uprave izdajatelja Delo, d.d., so
od 7. 6. 2001 dalje Jure Apih, predsednik uprave ter Ivo Oman in Emil Šuštar,
člana uprave.
Št. 003056
Ob-51238
Ime javnega glasila: Hanca.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 5.
Naslov uredništva: Vodnikova 56, Ljubljana.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja: Infond-Zlat, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Član uprave izdajatelja: Jure Božič.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Jože Mermal, Branko Pavlin, Darinka Mazora-Stopar.

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za
zagotavljanje
likvidnosti proračuna
Ob-51447
Napoved potrebnih denarnih sredstev
za zagotavljanje likvidnosti proračuna
V skladu z Navodilom o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance (Ur. l. št. 81/00) objavljamo napoved potrebnih denarnih sredstev
za zagotavljanje likvidnosti proračuna Republike Slovenije v juliju 2001.
Ministrstvo za finance sprejema ponudbe za nakup zadolžnic v skupni vrednosti do
7.000 mio SIT. Ministrstvo za finance bo
vpisovalo zadolžnice med 1. 7. 2001 in
31. 7. 2001.
Najmanjši znesek ponudbe za nakup zadolžnic znaša 50 mio SIT.
Zavezanci za ponudbo prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance pošljejo
ponudbe za nakup zadolžnic po faksu na
številko 01/425-70-66.
Ministrstvo za finance

Št.

Objave delniških
družb
Ob-51370
Na podlagi drugega odstavka 366. člena Zakona o gospodarskih družbah družba
Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, objavlja,
da je bila vložena izpodbojna tožba zaradi
izpodbijanja skupščinskega sklepa, sprejetega na skupščini družbe Center, d.d.,
dne 25. 4. 2001. Z navedeno tožbo se
izpodbija sklep skupščine pod št. 3, to je
sklep, s katerim je bila potrjena predlagana pogodba o pripojitvi med družbama Era,
d.d., Velenje in Center, d.d., Celje, po kateri se družba Center, d.d., Celje, pripoji k
družbi Era, d.d., Velenje.
Center, d.d., Celje
uprava družbe
Št. 77
Ob-51321
Upravi družb Emona – Krmila d.d.,
Kavčičeva 72, 1528 Ljubljana in Jata Reja
Ljubljana, d.d., Agrokombinatska 84, 1000
Ljubljana, v skladu z določili 516. člena ZGD
obveščata delničarje obeh družb, da sta za
torek 31. julija 2001 sklicani skupščini
družb, na katerih bodo delničarji obravnavali in odločali o predlogu sklepov za spojitev
obeh navedenih družb.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih tajništva uprav obeh družb v skladu z objavljenimi
sklicu skupščin.
Delničarje obeh navedenih družb v skladu
z določili 516. člena zakona o gospodarskih
družbah obveščamo, da sta upravi družb, ki
se spajata, predložili pristojnemu registrskemu sodišču pogodbo o spojitvi, ki sta ju pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: spojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb Jata Reja Ljubljana, družba za perutninarstvo, d.d. in Emona – Krmila d.d. za
poslovna leta 1999, 1998, 1997, v skladu
z določilom 64. člena ZGD zaključno poročilo, katerega sestavni del so tudi revidirani
računovodski izkazi obeh družb za poslovno leto 2000 po stanju na dan 31. 12.
2000, poročilo uprav navedenih družb o
spojitvi, revizijsko poročilo o spojitvi, poročilo nadzornih svetov družb v skladu z določili 514.a člena ZGD in predlog statuta družbe Jata Emona d.d.. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled v skladu z objavljenimi
sklici skupščin.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa
listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena ZGD.
Upravi družb:
Emona – Krmila, d.d.
uprava – direktor
Jata Reja Ljubljana d.d.
uprava – direktor
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-51445
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Papaja, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Jevšnikova 7, 1412 Kisovec, vpisane v sodni register sodišča v Ljubljani pod številko
vložka 1/12153/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 20. 6. 2001. Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
21,857.000 SIT zmanjša za 18,857.000
SIT in odslej znaša 3,000.000 SIT. Pozivam vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Papaja, d.o.o., Kisovec

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Preklic
Št. 192402
Ob-51320
Uprava družbe Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a, preklicuje sklic 4.
seje skupščine, sklicane na dan 16. 7.
2001 ob 10. uri, na sedežu družbe v Celju,
Vrunčeva 2a, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001.
Ponoven sklic skupščine bo objavljen v
skladu z določili zakona in statuta družbe.
Elektro Celje, d.d.
uprava
Popravek
Št. 001026
Ob-51318
Objavljamo popravek objave sklica skupščine, ki je bil objavljen v Ur. listu RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001 str. 2877.
Pravilno se glasi: IMP inženiring, montaža, proizvodnja, d. d., Dunajska cesta 7,
Ljubljana, uprava IMP inženiring, montaža,
proizvodnja, d. d., vabi delničarje na 4. redno skupščino IMP inženiring, montaža,
proizvodnja, d. d., ki bo v petek, 6. julija
2001, ob 11. uri v veliki sejni sobi poslovne
hiše IMP, d. d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
IMP, d.d. Ljubljana
Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.
direktor

Razširitev dnevnega reda
Ob-51448
Uprava družbe Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, preklicuje sklic 4. seje skupščine, sklicane na dan
5. 7. 2001 ob 13. uri v Kranju, Ulica Mirka
Vadnova 3, objavljen v Ur. l. RS, št. 43-44 z
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dne 1. 6. 2001 z dodatno točko dnevnega
reda, objavljene v Ur. l. RS, št. 46 z dne
8. 6. 2001.
Skupščina se ponovno sklicuje za dne
30. 8. 2001 ob 13. uri z istim dnevnim
redom, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001 in št. 46 z dne
8. 6. 2001 s tem, da se dnevni red razširi z
dodatnima točkama, ki se glasita:
Sprejem sprememb in dopolnitev statuta
Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve in
čistopis statuta družbe.
Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Gorenjska, javnega podjetja za
distribucijo električne energije, d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano sejnino za udeležbo na
opravljeni seji nadzornega sveta, v višini
55.000 SIT bruto za člane in 85.000 SIT
bruto za predsednika nadzornega sveta.
Družba krije tudi materialne stroške članom
nadzornega sveta.
Elektro Gorenjska d.d.
uprava
Ob-51201
Na podlagi 35. člena statuta družbe FMR
Holding Družba pooblaščenka d.d., sklicujem
redno skupščino družbe
FMR Holding d.d.,
ki bo dne 21. avgusta 2001 ob 12. uri v
prostorih družbe FMR d.d., na Lapajnetovi
9 v Idriji.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 2000 skupaj z revizijskim poročilom.
3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovenga leta 2000 znaša 251,074.000 SIT in
ostane nerazporejen. Za izplačilo dividend
se nameni znesek 67,253.280 SIT iz nerazporejenega dobička iz prejšnjih let, tako
da znaša bruto dividenda na eno delnico
160 SIT. Dividenda se izplača v roku 7 dni
po skupščini.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pismeno vsaj tri dni
pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 z istim dnevnim
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redom v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.
FMR Holding d.d.
direktor
Ob-51202
Na podlagi določil C3 statuta družbe
sklicujem
6. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,
ki bo v ponedeljek 30. julija 2001 ob
13. uri na sedežu družbe v Šempetru pri
Gorici, Vrtojbenska 48 in predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvroritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalca glasov,
zapisnikarja ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000, v predlaganem besedilu, skupaj z mnenjem revizorja
in mnenjem nadzornega sveta.
4. Odločanje o razporeditvi dobička iz
leta 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: čisti dobiček iz leta 2000 v znesku
1,581.521,36 SIT, ostane nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za
leto 2001 imenuje revizijska družba: Revizijska družba Podboršek d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Šempetru, Vrtojbenska 48, vsak delovni dan
po objavi tega vabila, med 12. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo udeležbo
najmanj tri dni pred sejo.
Če skupščina ob napovedanem času
ni sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi
v roku 7 dni po objavi tega vabila, pri
tajništvu družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom
oziroma pooblaščencem začele deliti eno
uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
direktor
Ob-51203
Uprava delniške družbe Kompas Hoteli Kranjska Gora, s sedežem Borovška
100, Kranjska Gora sklicuje

7. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 7. 2001 ob 13. uri v
prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da se za predsednika
izvoli Olivera Vaupotič za preštevalke glasov Vesna Abram, Darinka Brcar in Mira
Dominko, seji prisostvuje notar Stane Krainer.
3. Glasovanje o letnem poročilu uprave
za leto 1999.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se letno poročilo z mnenjem revizorja in nadzornega sveta za leto 1999.
Nadzorni svet je k poročilu sprejel pozitivno mnenje s pridržkom.
4. Glasovanje o letnem poročilu uprave
za leto 2000.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se letno poročilo z mnenjem revizorja in nadzornega sveta za leto 2000.
Nadzorni svet je k poročilu sprejel pozitivno mnenje.
5. Predlog razporejanja dobička in pokrivanja izgube iz preteklih let.
Predlog uprave ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se glasi: po določilih zakona je v roku petih let potrebno pokriti
izgubo iz leta 1995. Izguba v višini
121,547.329,60 SIT se pokriva z dobičkom iz leta 2000 v višini 35,859.072,60
SIT in iz oblikovanih rezerv in njihove revalorizacije v višini 85,688.257 SIT. Knjiženja se izvedejo na dan 1. 1. 2001.
6. imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje revizijsko hišo Auditor
d.o.o. Iz Ptuja.
7. Spremembe statuta.
Uprava ob pozitivnem mnenju NS predlaga sklepe:
A) Sprejme se predlog spremembe statuta družbe v 2.1. točki,
B) Sprejme se predlog spremembe statuta družbe v 6.4. točki,
C) Sprejme se predlog spremembe statuta v 8.1. točki.
8. Določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: članu nadzornega sveta pripada sejnina v višini 40.000 SIT neto, predsedniku pa
60.000 SIT neto. Nova višina sejnin stopi v
veljavo po sprejemu na skupščini.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino skupaj s predlogi
sprememb statuta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
Kranjska Gora, vsak delovnik od 9. do 11.
ure do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki so dne 27.
7. 2001 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Vsaka delnica predstavlja en glas.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino to je do
28. 7. 2001.
V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponov-
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13.30, v istem prostoru z enakim dnevnim
redom, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana v kateri bo skupščina, bo odprta od 12.30 dalje. V tem času lahko delničarji prevzamejo glasovnice. Prosimo, da
na sejo pridete pravočasno.
Kompas Hoteli d.d.
Kranjska Gora
direktorica podjetja
Tina Habjanič
Ob-51228
Na podlagi 73. člena statuta Kovinoplatike Lož družbe pooblaščenke d.d.
uprava družbe sklicuje
3. redno skupščino
Kovinoplastike Lož družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo dne 2. 8. 2001 ob 17. uri, v sejni
sobi nabavnega sektorja Kovinoplastike
Lož d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Marko Žnidaršič. Za preštevalce glasov
se izvoli Metko Turk in Metodo Vrtar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo
za poslovno leto 2000 na predlog uprave
in nadzornega sveta ter se seznani s poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.
12. 2000.
3. Delitev dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana delitev dobička na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan
sklep o nagradi članom nadzornega sveta.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni kapital družbe od 424,890.000 SIT na
400,558.000 SIT z umikom 24302 delnic oznake A in z umikom delnic oznake B
lastnih delnic z nominirano vrednostjo
1.000 SIT, v breme sklada lastnih delnic.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane spremembe statuta Kovinoplastike Lož
družbe pooblaščenke d.d.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
družbe za poslovno leto 2001 revizijsko
hišo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra
57, 1386 Stari trg pri Ložu, pri Branku
Troha, predsedniku uprave Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke, vsak dan
od 11. do 12. ure, od dneva sklica do
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo

Št.

v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upravo družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 10 dni pred zasedanjem skupščine
in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih
zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3
dni pred dnem sklica skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki
se izkažejo z osebnim dokumentom.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 2. 8. 2001 ob 18. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka d.d.
predsednik uprave:
Branko Troha
Ob-51239
Na podlagi 7. točke Statuta družbe
Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj, Savska c. 46, uprava družbe vabi delničarje
na
3. sejo skupščine družbe Zvezda, d.d.,
Kranj,
ki bo v četrtek, dne 2. 8. 2001 ob 12.
uri na sedežu družbe v Kranju, Savska c.
46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalki glasov pa Zvezdano Čebulj in Ireno
Maselj. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Duša Bučan Trobec.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe
za leto 2000 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
ostane čisti dobiček iz poslovnega leta
2000 v višini 13.697.072,44 SIT, nerazporejen.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša Texima Konta d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v centralnem
registru pri KDD, po stanju zadnjega dne
prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane
uro kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj
uprava družbe
Ob-51240
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke
Statuta delniške družbe Valkarton, podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega
kartona d.d. sklicuje
šesto skupščino
delniške družbe Valkarton d.d,
Logatec,
ki bo v ponedeljek, 30. 7. 2001 ob 13.
uri na sedežu družbe Valkarton d.d. v Logatcu, Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
a) za predsednico 6. seje skupščine
Valkarton d.d. se izvoli Ana Jaklič.
b) za preštevalca glasov se določi Barbara Obreza.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 po predlogu uprave družbe in na
podlagi revizijskega poročila o pregledu
računovodskih izkazov za poslovno leto
2000 ter mnenja nadzornega sveta.
3. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja Nadzornega sveta čisti
dobiček poslovnega leta 2000 na dan
31.12.2000 v višini 297,599.216.96 SIT
ostane nerazporejen.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe
Valkarton d.d.,Logatec.
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Besedilo predlaganih sprememb Statuta je dostopno na sedežu družbe.
5. Odpoklic nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem vpisa sprememb statuta delniške družbe Valkarton
d.d. v sodni register se odpokličejo člani
nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev: Andrej Ručigaj, Marjan Gregorič,
Gregor Tratnik in Nataša Mahne.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev se
izvolita: Andrej Ručigaj in Gregor Tratnik za
dobo štirih let.
Izvolitev stopi v veljavo z dnem veljavnosti sprememb statuta.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
za revizijski pregled poslovanja v letu 2001
revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana.
Gradiva
Celotno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe v Logatcu, Tržaška 1, vsak
delavnik, od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi,
razen volilnih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.
Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d. Logatec
Št. 49
Ob-51243
Na podlagi 23. člena statuta družbe Moda Trgovina, proizvodnja in storitve d.d.,
Celje, Prešernova 7, sklicuje uprava družbe
5. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve d.d., Celje,
Prešernova 7
ki bo dne 24. 8. 2001 ob 9. uri, v
jedilnici Moda d.d., Celje,Prešernova 7/I.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dušana Zevnika, za preštevalca glasov se izvoli Jožica Antolič in Heda Pernat.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notar, Marko Fink iz Celja.
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2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju Mode d.d., Celje, za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se dobiček iz poslovnega rezultata
za leto 2000 v višini 665.578,64 SIT razporedi na rezerve.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2001 revizijsko družbo Abeceda
d.o.o., Celje.
5. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli 2 člana nadzornega sveta:
– Karmen Zupanc-Petauer, rojena 5.
12. 1955, stanujoča Rožna ulica 5, Celje.
– Milan Peunik, rojen 8. 4. 1951, stanujoč Na Otoku 12, Celje.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve točke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov tretje, četrte, pete in šeste točke dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Marjeti
Krajnc, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 20. 8. 2001.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 20. 8. 2001).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo,
bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Moda d.d., Celje
predsednica uprave,
Majda Kumberger
Ob-51281
Uprava družbe na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in 27. člena statu-

ta družbe SGP Posavje Sevnica, d.d., sklicuje
4. sejo skupščine
delničarjev družbe SGP Posavje
Sevnica, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. 8. 2001 ob 15. uri,
na sedežu družbe na Trgu svobode 9 v
Sevnici (sejna soba, 3. nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
za predsednico skupščine Meto Lipovž in
dva preštevalca glasov Ivico Laznik in Tadeja Fermeta.
Seji prisostvuje vabljeni notar Alojz Vidic v vlogi zapisnikarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlagani obliki.
5. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi in sprejme se predlagano letno poročilo uprave za poslovno leto 2000
skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za poslovno leto 1999 in
2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se:
I. izguba za poslovno leto 1999 v znesku 89,680.309,18 SIT, s pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 2000 v znesku
7,981.547,52 SIT, v skupnem znesku
97,661.856,70 SIT, pokrije iz revalorizacije
zakonskih
rezerv
v
višini
28,087.132,69 SIT, iz zakonskih rezerv v
višini 20,541.387,02 SIT, iz revalorizacije
osnovnega kapitala v višini 49,033.336,99
SIT,
II. izguba za poslovno leto 2000 v znesku 9,350.941,84 SIT se v celoti pokrije
iz revalorizacije osnovnega kapitala.
7. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine s predstavniki delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) ugotovi se, da so člani nadzornega
sveta družbe podali odstopno izjavo, in sicer Jože Patty dne 6. 11. 2000, Franc
Pipan dne 20. 6. 2001 in Vlado Grahovac
dne 2. 3. 2001;
b) za člana nadzornega sveta družbe
SGP Posavje Sevnica, d.d., se izvolita in
imenujeta Marjan Kurnik in Dušan Arh, za
mandatno dobo 4 let, s pričetkom mandata 3. 8. 2001;
c) skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe SGP Posavje kot predstavnika delavcev v nadzorni svet imenoval Bojana Drnovška, za mandatno dobo 4 let, s
pričetkom mandata 3. 8. 2001.
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8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001 se imenuje revizorja revizijska družba Boniteta, družba za revizijo,
podjetništvo in poslovno svetovanje,
d.o.o., Velenje.
9. Določitev nagrade za predsednika in
člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
nadzornega sveta se določi nagrada v višini 40.000 SIT na sejo, za člane nadzornega sveta pa v višini 30.000 SIT na sejo.
Nagrada se usklajuje glede na rast cen
na drobno v Republiki Sloveniji.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila potnih stroškov za udeležbo
na seji.
10. Seznanitev skupščine z analizo poslovanja družbe SGP Posavje Sevnica,
d.d., v letu 2000 in obdobju 1–4 v letu
2001, ter gospodarskim načrtom družbe
za leto 2001.
Predlog sklepa uprave: skupščina se
seznani z analizo poslovanja družbe SGP
Posavje, d.d., v letu 2000 in obdobju 1–4
v letu 2001, ter gospodarskim načrtom
družbe za leto 2001.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe SGP Posavje, d.d. Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo
javno listino s fotografijo in s podpisom na
seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja v prostoru zasedanja
skupščine, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih, ter da prevzamejo glasovalne lističe in drugo gradivo.
Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost,
bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega
dne, to je 2. 8. 2001 ob 16. uri, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi
obliki, vložijo v roku sedmih dni od dneva
objave sklica skupščine priporočeno po
pošti ali neposredno v tajništvo družbe. Za
volitve članov nadzornega sveta obrazložitev ni potrebna.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu družbe, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica, d.d.
uprava
direktor
Jožef Piltaver, dipl. upr. org.

Št.

Ob-51331
Na podlagi 43. člena statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
2. skupščino delničarjev
Cestnega podjetja Ljubljana, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. julija 2001, v
sejni dvorani IMOS, d.d., na Dunajski c.
58, Ljubljana, v 9. nadstropju, s pričetkom
ob 13. uri in naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki Matejo Stanič-Rudolf iz podjetja RR & CO,
d.o.o. in Majdo Volaj, seji prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 z mnenjem revizorja ter pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček za leto 2000 v višini
187,885.000 SIT ostane nerazporejen;
b) za dividende se razporedi del revaloriziranega čistega dobička za leto 1995,
po stanju na dan 31. 12. 2000 v višini
209,516.100 SIT, kar znaša 300 SIT bruto na delnico; preostanek revaloriziranega
čistega dobička za leto 1995 v višini
852.900 SIT se razporedi v rezerve družbe;
c) 2,488.350 SIT se izplača za nagrade nadzornemu svetu v skladu s 55. členom statuta družbe, 7,848.240 SIT se izplača za nagrade upravi in delavcem družbe, po predlogu uprave v skladu s 54.
členom statuta družbe; nagrade se izplačajo v breme nerazporejenega čistega dobička za leto 1996; preostanek čistega
dobička iz leta 1996 v višini 214,876.400
SIT ostane nerazporejen.
Do dividende so upravičeni delničarji,
ki so 30. 7. 2001 vpisani v delniško knjigo
družbe.
Dividende in nagrade se izplačajo po
nerevalorizirani vrednosti v roku 60 dni od
dneva sprejema sklepa.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje Revizijska družba
Podboršek revizija in davčno svetovanje,
d.o.o., Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov za 4. točko dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale točke dnevnega reda pa uprava na podlagi
pozitivnega mnenja začasnega nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo 20. 7. 2001 in ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu delničarjev udeleži
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki ima
pisno pooblastilo, katerega je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost prijavljeni dokazujejo z veljavnim osebnim dokumentom.
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Za sklepčnost skupščine mora biti prisotno najmanj 15% glasov (1. sklic). V primeru nesklepčnosti bo novo zasedanje v
istih prostorih ob 14. uri (2. sklic). V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo najkasneje 30 minut pred zasedanjem,
potrdijo svojo prisotnost na skupščini, prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, se nahaja na sedežu družbe v tajništvu direktorja podjetja
in je na vpogled delničarjem družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, pri Majdi
Volaj.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava
direktor:
Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.
Ob-51332
Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Lisca, d.d., modna
oblačila Sevnica,
ki bo 30. 7. 2001 ob 13. uri, na sedežu družbe na Prešernovi 4 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev
glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana preštevalca glasov ter določi notar.
2. Obravnava in sprejem poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Lisca, d.d.,
Sevnica, za leto 2000.
3. Predlog uprave in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 2000 v višini 139,803.758,70 SIT
ostane nerazporejen.
Skupni znesek dobička, namenjenega
za dividende, znaša 80,080.000 SIT oziroma 80 SIT bruto na delnico. Za delitev
dividend se namenja nerazporejeni dobiček leta 1997, ki znaša 56,633.341,70
SIT in pripadajoča revalorizacija dobička iz
leta 1997, obračunana do dneva skupščine, razlika do skupnega zneska dobička,
namenjenega za izplačilo dividend, pa se
izplača iz nerazporejenega dobička leta
1998. Izplačilo dividend bo opravljeno v
30 dneh po sprejetju sklepa.
4. Predlog o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 492,132.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša 1,001.000 SIT in je
razdeljen na 1,001.000 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Zmanjšanje se izvede z umikom 492.132
lastnih delnic.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana
sprememba statuta.
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6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
nadzornega sveta in za revizorja za leto
2001 imenuje Ernst & Young iz Ljubljane.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica, v
tajništvu uprave, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri, z istim dnevnim redom. Na
tem zasedanju se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 27. 7. 2001.
Pravico do udeležbe na dobičku imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi
na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 1. 8. 2001.
Lisca, d.d., Sevnica
uprava družbe
Viljem Glas
Št. 100227
Ob-51313
Na podlagi ZGD, statuta družbe in 9.
člena Poslovnika o delu skupščine delniške družbe uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine delniške družbe
Inplet pletiva d.d. Sevnica
ki bo, dne 31. 7. 2001 ob 13. uri v
sejni sobi Inplet pletiva d.d. Sevnica, Dolnje Brezovo 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika,
preštevalca glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predlagan
predsednik skupščine, imenujeta se preštevalec glasov in notar.
2. Obravnava in sprejem poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Inplet pletiva
d.d. Sevnica za leto 2000.
3. Predlog uporabe in razdelitve dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 2000 v višini 22,660.521,85 SIT ostane nerazporejen.
Skupni znesek dobička namenjenega
za dividende znaša 20,000.920,08 SIT
oziroma 131,54 SIT na delnico. Za delitev
dividend se namenja nerazporejen dobiček iz leta 1996 in njemu pripadajoča revalorizacija, ter sorazmerni del nerazporejenega dobička iz leta 1997 in njemu pripadajoča revalorizacija. Izplačilo dividend
bo opravljeno v petih mesecih po sprejetju
sklepa.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši članica nadzornega sveta Vesna Južna
z dnem 31. 7. 2001.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nov član
nadzornega sveta Škrlj Anton.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
nadzornega sveta in za revizorja za leto
2001 imenuje Ernst&Young iz Ljubljane.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Dolnje Brezovo 34, Sevnica in sicer vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.30 z istim dnevnim redom. Na
tem zasedanju se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 27. 7. 2001.
Pravico do udeležbe na dobičku imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi
na podlagi podatkov Klirinško depotne
družbe na dan 27. 7. 2001.
Inplet pletiva d.d. Sevnica
uprava družbe
Št. 28/2001
Ob-51317
Na podlagi 7.4. statuta delniške družbe
Založba Obzorja, d.d., Partizanska 3-5,
2000 Maribor in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
7. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 30. 7. 2001 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Partizanska 3-5, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenujejo se naslednja delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine: Blanka Mitič,
– za preštevalca glasov: Janez Tekavc
in Ladislava Lesjak.
Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljen
notar Friderik Bukovič.
2. Obravnava in odločanje o revidiranem letnem poročilu delniške družbe Založbe Obzorja, d.d., za leto 2000.
Predlog sklepa uprave na podlagi mnenja nadzornega sveta: sprejme se revidirano letno poročilo delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., Maribor, za leto 2000 v predloženi vsebini.
3. Obravnava in odločanje o spremembi statuta delniške družbe Založbe Obzorja, d.d., Maribor.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta
delniške družbe Založbe Obzorja, d.d.,
Maribor, v predlaganem besedilu.

1. Spremeni se prvi stavek besedila
statuta v točki 6.1., tako da odslej glasi:
Nadzorni svet šteje 3 člane.
2. Spremeni se prvi stavek besedila
statuta v točki 6.2., tako da odslej glasi:
En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, katerega izvoli
svet delavcev.
3. V celoti se črta določilo 7.5. točke statuta in temu ustrezno preštevilčijo
ostale točke statuta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje računovodskih izkazov družbe
za leto 2001 se imenuje Pricewaterhouse
Coopers, d.d., Ljubljana.
5. Sprejem sklepa o predčasnem prenehanju mandata članov nadzornega sveta, izvolitev novih članov nadzornega sveta
ter seznanitev skupščine z izvoljenim predstavnikom delavcev v nadzorni svet.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotovi, da predčasno preneha funkcija članu nadzornega sveta mag. Aleksandru Golobu zaradi podane odstopne izjave.
Skupščina predčasno razreši, z dnem
vpisa spremembe statuta iz 3. točke dnevnega reda skupščine v sodni register, naslednje člane nadzornega sveta:
– mag. Ladislav Jalševac,
– Boris Dolničar,
– Marko Tomaževič.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina izvoli za mandatno obdobje 4 let, s
pričetkom mandata z dnem vpisa spremembe statuta iz 3. točke dnevnega reda
te skupščine v sodni register, naslednja
člana nadzornega sveta:
– mag. Ladislav Jalševac,
– Robert Krajnik.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji dne 19. 6. 2001 za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev izvolil
Dušanko Ozvaldič.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in v skladu z zakonom ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Gradivo za skupščino, vključno s predlaganimi
spremembami statuta, je na voljo vsem delničarjem v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 10. uro, od
dneva objave sklica do zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavnico oziroma pooblastilo za zastopanje osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem
mestu istega dne ob 10.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Založba Obzorja, d.d.
uprava
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Št. 77
Ob-51322
Na podlagi točke 7.3 in 7.4 statuta družbe Emona – Krmila d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe
VI. skupščino delniške družbe Emona
– Krmila d.d.
ki bo v torek, 31. julija 2001, v mali
sejni sobi poslovne stavbe Emona, Šmartinska c. 130, Ljubljana, s pričetkom ob
12. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi predsednice Jelke Hojski in dveh preštevalk,
Urše Burgar in Lili Nahtigal.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o spojitvi.
Predlog sklepa št 2.1: uprava družbe
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
predlaga skupščini, da sprejme sklep, da
se delniška družba Jata Reja Ljubljana,
družba za perutninarstvo, d.d. praviloma
najpozneje s 1. 1. 2002 spoji z delniško
družbo Emona – Krmila d.d. v novo delniško družbo Jata Emona, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Agrokombinatska 84,
1000 Ljubljana.
Z vpisom spojitve družb iz prvega odstavka tega sklepa v sodni register pri prevzemni družbi Jata Emona d.d. spojeni
družbi prenehata.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta sklep o spojitvi v novo delniško družbo obe
družbi iz prvega odstavka tega sklepa.
Predlog sklepa št 2.2: uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme Pogodbo o spojitvi v
delniško družbo Jata Emona d.d. z vsebino iz predloga uprave.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o spojitvi v delniško družbo Jata
Emona d.d. v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega reda. Podpisan predlog
pogodbe o spojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št 2.3: uprava družbe
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
predlaga skupščini, da sprejme statut delniške družbe Jata Emona d.d. v predlaganem besedilu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta statut delniške družbe Jata Emona d.d. v predlaganem besedilu skupščini obeh družb,
ki se spajata, in sicer z dnem, ko ga sprejme zadnja od navedenih družb v točki 2.1.
Predlog sklepa št 2.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov,
če je to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo spojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
delniške družbe Jata Emona d.d.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v prvi nadzorni svet delniške družbe Jata Emona d.d. za mandatno dobo

Št.

štirih let imenujejo kot predstavniki delničarjev:
1. Milena Bogataj,
2. Zoran Boškovič,
3. Drago Rabzelj,
4. Mateja Režun,
Skupščina se seznani z dvema predstavnikoma delavcev, ki sta jih imenovala v
nadzorni svet sveta delavcev družb, ki se
združujeta.
4. Imenovanje revizorja družb za poslovno leto 2001 in 2002.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se za pregled računovodskih
izkazov družbe Jata Reja Ljubljana d.d. in
Emona Krmila d.d. za leto 2001 ter novoustanovljene družbe Jata Emona d.d. za poslovno leto 2002 imenuje revizijska družba
ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, PE Ptuj, Osojnikova 3, 2250
Ptuj.
5. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila uprave za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 2000, iz katerega izhaja, da znaša čisti dobiček za leto 2000 107.395.224
SIT.
6. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi čistega dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme predlog razporeditve in
razdelitve dobička, in sicer:
– čisti dobiček po zaključnem računu
za leto 2000, ki znaša 107,395.224 SIT,
se v skupnem znesku 59,250.728 SIT razporedi na nerazporejeni dobiček,
– izplačajo se dividende v skupnem
znesku 69,836.000 SIT, za kar se uporabi
del čistega dobička po zaključnem računu
za leto 2000 v skupnem znesku
48,244.496 SIT, nerazporejeni dobiček iz
leta 1998 v skupnem znesku 17,101.198
SIT in revalorizacija nerazporejenega dobička iz leta 1998 v skupnem znesku
4,490.306 SIT,
– bruto dividenda znaša 2.600 SIT na
delnico. Dividende pripadajo delničarjem,ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralnem registru imetnikov vrednostnih papirjev pri KDD in se izplačajo v
roku 15 dni po izvedeni skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarje prosimo, da se pisno prijavijo osebno ali
s priporočeno pošto po možnosti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvo uprave družbe Emona – Krmila
d.d., Kavčičeva 72, 1238 Ljubljana.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
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O sklepih pod točkami 1, 3, 4, 5 in 6
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov. Za sklepe pod točko 2
dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri
odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v prostorih
tajništva uprave družbe.
Delničarje družbe v skladu z določili
516. člena Zakona o gospodarskih družbah tudi obveščamo, da sta upravi družb,
ki se spajata, predložili pristojnemu registrskemu sodišču pogodbo o spojitvi, ki sta
ju pred tem pregledala nadzorna sveta
obeh družb.
Na sedežu obeh družb je delničarjem
na vpogled tudi naslednje gradivo: spojitvena pogodba, letni obračun in poročilo
o stanju družb Jata Reja Ljubljana, družba
za perutninarstvo, d.d. in Emona – Krmila
d.d. za poslovna leta 1999, 1998, 1997,
v skladu z določilom 64. člena ZGD zaključno poročilo navedenih družb po stanju na dan 31. 12. 2000, poročilo uprav
navedenih družb o spojitvi, revizijsko poročilo o spojitvi, poročilo nadzornih svetov družb v skladu z določili 514.a člena
ZGD in predlog statuta družbe Jata Emona d.d.. Vsa gradiva so delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje od 10. do 13. ure v tajništvu
uprave družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena ZGD.
Emona – Krmila d.d.
uprava – direktor
Marko Močan
Št. 37/2001
Ob-51323
Na podlagi določil statuta uprava družbe Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
5. letno skupščino družbe Hidrotehnik
d.d., Ljubljana
ki bo dne 7. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
izvolijo se delovni organi skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju
za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: ugotovljeni čisti
dobiček poslovnega leta 2000 v skupnem
znesku 54,262.470,03 SIT se razporedi v
znesku 27,477.016 SIT, in sicer:
– 20,377.016 SIT za izplačilo dividende za leto 2000 v višini bruto 53 SIT na
delnico,
– 2,100.000 SIT za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta,
– 5,000.000 SIT za izplačilo udeležbe
v dobičku upravi in širšemu vodstvu podjetja.
Znesek 26,785.454,03 SIT ostane nerazporejen.
Družba bo nagrado oziroma udeležbo v
dobičku izplačala članom nadzornega sveta, upravi in širšemu vodstvu, ki so funkcijo
opravljali na dan 31. 12. 2000, in sicer
najkasneje v devetdesetih dneh po zasedanju skupščine.
Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
tri delovne dni pred sejo skupščine, in sicer najkasneje v devetdesetih dneh po zasedanju skupščine.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člane nadzornega sveta za štiriletni mandat
se z dnem 19. 12. 2001 izvolijo predlagani kandidati.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta od dne
19. 12. 2001 pripada sejnina v predlagani
višini.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2001 se
imenuje Revizijska družba Podboršek,
d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 2. 8. 2001
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi na skupščino obvezno priložiti pismeno pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemnem
prostoru skupščine, in sicer uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sednim dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, oziroma za informacije pokličite po telefonu 01 5341-597.
Hidrotehnik Vodnogospodarsko
podjetje d.d., uprava
Andrej Bukovec, univ. dipl. ek.
Ob-51354
Na podlagi 6.3 točke statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova 8, Velenje sklicuje direktor družbe
4. skupščino
delniške družbe Projektivni biro
Velenje d.d., Prešernova 8, Velenje,
ki bo v ponedeljek, 30. julija 2001 na
sedežu družbe Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, ob 13. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Jože Vrečko, za preštevalca glasov
se izvolita Bernarda Lepko in Sabina Ramšak. Sejo bo spremljal vabljeni notar Avgust Ribič, ki bo sestavil zapisnik skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta.
3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 3,085.096,81 SIT, revaloriziran do dneva potrditve na skupščini, se
po predlogu direktorja ter mnenju nadzornega sveta nameni v celoti za oblikovanje
rezerv.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo Jože Mermal, Andrej
Šmid in Ivan Ramšak kot predstavnik delavcev družbe.
5. Izbris določenih dejavnosti družbe in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa:
a) Na predlog direktorja se iz dejavnosti
družbe črtajo naslednje dejavnosti: DD
20.10, DD 20.30, DD 20.40, DD 20.51,
DE 22.15, DE 22.22, DE 22.25, DJ
28.11, DJ 28.12, DJ 28.21, DJ 28.22,
DJ 28.30, DJ 28.512, DJ 28.52, DN
36.12, DN 36.13, DN 36.14, G 50.101,
G 50.102, G 50.103, G 51.39, G 51.43,
G 52.11, G 52.12, H 55.111, H 55.112,
H 55.301, H 55.302, H 55.401, H
55.402, H 55.403, I 60.23, I 60.24, I
63.30, K 74.40, K 74.70, K 74.831, K
74.841 in K 84.842.
b) Dejavnost številka K 70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami se uskladi s

standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 89/98) in se odslej glasi tako: K
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov in K 70.120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
7. Nagrada članom nadzornega sveta
in uprave.
Predlog sklepa: za uspešno poslovanje
v letu 2000 se določi nagrada v višini
3.000 DEM za predsednika nadzornega
sveta, za člane 2.000 DEM in za direktorja
družbe 3.000 DEM neto, preračunana po
srednjem tečaju BS na dan izplačila.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
družba Ripro-družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o., iz Velenja.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik
od 11. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skuščine.
Skupšine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo imetniki delnic, ki so vpisane v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Prostor zasedanja skupšine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istem
prostoru. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Projektivni biro Velenje, d.d.
direktor družbe
Janez Božič
Ob-51359
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana
vabi uprava družbe delničarje na
5. sejo skupščine družbe IMP Klima
montaža d.d
ki bo v ponedeljek, 30. 7. 2001, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Upravne enote
Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
“Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Bajuk.
Za preštevalca glasov se imenujeta, Matjaž Bohte in Jasmina Marjanovič.
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Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Marjana Kotarja, dipl. iur.”
II. Sprejem letnega poročila in revizijskega poročila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: “sprejme se letno poročilo v predloženi obliki in z mnenjem revizorja.”
III. Sprejem načrta finančne reorganizacije.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: “sprejme se načrt finančne reorganizacije.”
IV. Sklep o zmanjšanju in povečanju
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
1. “ Zmanjša se osnovni kapital družbe
z dosedanjih 278,083.000 SIT razdeljenih
na 278.083 delnic nominalne vrednosti
ene delnice 1000 SIT skupne nominalne
vrednosti 278,083.000 z združitvijo delnic
in sicer tako, da se vsakih 8 delnic združi v
eno delnico. Po zmanjšanju bo osnovni kapital družbe znašal 34.760.000 SIT in bo
razdeljen na 34.760 delnic nominalne
vrednosti ene delnice 1000 SIT skupne
nominalne vrednosti 34,760.000 SIT. Preostanek
sredstev
nad
zneskom
34,760.000 SIT, ki bo nastal z združitvijo
delnic, bo delničarjem izplačan v sorazmernem delu z njihovimi deleži osnovnega
kapitala.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je izravnava osnovnega kapitala, zaradi manjše vrednosti premoženja. Družba
bo razveljavila delnice, ki ne bodo dosegle
določenega števila, da bi bile nadomeščene z novimi in ne bodo dane družbi na
razpolago.
2. Poveča se osnovni kapital družbe tako, da se zmanjšani kapital družbe iz točke
1. tega sklepa poveča iz 34,760.000 SIT
razdeljenih na 34.760 delnic nominalne
vrednosti ene delnice 1000 SIT skupne
nominalne vrednosti 34,760.000 SIT poveča za 51.115 delnic nominalne vrednosti ene delnice 1000 SIT skupne nominalne vrednosti 51,115.000 SIT, tako da po
povečanju
osnovni
kapital
znaša
82,875.000 SIT in je razdeljen na 82.875
delnic nominalne vrednosti ene delnice
1000 SIT skupne nominalne vrednosti
82,875.000 SIT. Novo izdane delnice bodo vplačane s stvarnimi vložki, ki jih vplačajo:
– Altas d.o.o., Tržaška c. 135 Ljubljana, ki vloži terjatev v višini 45,000.000 SIT
in za vloženo terjatev vpiše 45.000 delnic
nominalne vrednosti ene delnice 1000 SIT
in
skupne
nominalne
vrednosti
45,000.000 SIT.
– Branka Babič, Gregorčičeva 35, Maribor, ki vloži terjatev v višini 6,115.000
SIT in za vloženo terjatev vpiše 6.115 delnic nominalne vrednosti ene delnice
1000 SIT in skupne nominalne vrednosti
6,115.000 SIT.
Pri povečanju osnovnega kapitala se v
celoti izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic.”
3. Po izvedenem postopku prisilne poravnave v družbi se osnovni kapital družbe
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poveča iz naslova učinka prisilne poravnave tako, da se osnovni kapital družbe
iz točke 2. tega sklepa poveča iz
85,875.000 SIT razdeljenih na 85.875
delnic nominalne vrednosti ene delnice
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
85,875.000 SIT poveča za pozitiven
učinek prisilne poravnave. Osnovni kapital se poveča iz naslova učinka postopka
prisilne poravnave družbe.
Točka 1 sklepa je sprejeta brezpogojno
s trenutkom sprejema na skupščini delničarjev družbe. Točki 2 in 3 sta veljavno
sprejeti in stopita v veljavo le pod pogojem
končanega postopka prisilne poravnave
družbe in pravnomočnega sklepa o končani prisilni poravnavi.
V. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: “potrdi se sprememba statuta družbe
v predloženi obliki.”
Predlagane spremembe statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe.
VI. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: “za revizorja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje
revizijska
družba
Iteo-Abeceda d.o.o., revizijska družba.”
Udeležba na skupščini in glasovanje:
pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe na
naslovu Adamičeva 52, 1290 Grosuplje in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane eno uro po predvidenem
prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
IMP Klima montaža d.d.,
uprava družbe
Ob-51365
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Jata d.d. uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, 30. julija 2001 ob
10. uri na sedežu družbe v Zalogu, Hladilniška pot 34 (v jedilnici)
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
3. Razdelitev dobička za poslovno leto
2000.
4. Imenovanje finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2001.
5. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepov:
1. Sklep k 1. točki: za predsednika
skupščine se izvoli Staneta Kranjca, za
preštevalki glasov pa Brigito Vivod in Lucijo Plešic.
2. Sklep k 2. točki:
2.1. Sprejme se letno poročilo za poslovno leto 2000 v predloženem besedilu.
2.2. Sprejme se letno poročilo družbe
Tovarna krmil Žalec d.d. Žalec za poslovno
leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Sklep k 3. točki: nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 352,272.156,84
SIT, revalorizirani nerazporejeni dobiček iz
prejšnjih let v višini 45,425.637,54 SIT,
revalorizirani nerazporejeni dobiček sklada lastnih delnic v višini 2,762.700 SIT,
dobiček za leto 2000 v višini
182,397.622,83 SIT, nerazporejeni dobiček TKŽ d.d. iz prejšnjih let v višini
103,222.410,29 SIT, dobiček TKŽ d.d.
za leto 2000 v višini 18,029.376,42 SIT in
revalorizirani zmanjšani nerazporejeni dobiček TKŽ d.d. iz prejšnjih let v višini
20.186.550,72 SIT; v skupni višini
724.296.454,64 SIT se razporedi:
– 89,701.500 SIT za dividende,
– 4,950.000 SIT za nagrade članom
nadzornega sveta,
– 629,644.954,64 SIT za nerazporejeni dobiček.
Dividende v višini 750 SIT na delnico in
nagrade se izplačajo do 20. septembra
2001 in so določene v bruto zneskih.
Do dividende so upravičeni tisti delničarji, ki so bili na dan sklica skupščine
vpisani v KDD kot delničarji družbe.
4. Sklep k 4. točki: za revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko
družbo IN Revizija d.o.o. Linhartova 11a
Ljubljana.
5. sklep k 5. točki:
5.1 Staneta Kranjca se razreši članstva
v nadzornem svetu.
5.2 Katarino Rangus se izvoli za članico nadzornega sveta.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, za imenovanje revizorja, razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta pa
le nadzorni svet.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe na
Hladilniški poti 34 v Zalogu vsak delovni
dan med 8. in 12. uro od 29. junija 2001.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu. Pooblastila za zastopnike na skupščini morajo biti v pisni obliki
pred ali osebno ob sklicu predložena družbi.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 15. uri na mestu prvega sklica. Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje, ki se nameravajo udeležiti skupščine, pozivamo, da svojo
udeležbo pisno najavijo upravi do 26. julija
2001.
Jata d.d., Ljubljana
uprava
Sašo Vrzič
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Ob-51368
Na podlagi 37. člena statuta družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., uprava sklicuje
4. sejo skupščine družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
Ljubljana, Dimičeva 12
ki bo dne 30. 7. 2001 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta je predlog sklepa uprave: za predsedujočega skupščini se izvoli: odvetnik
Stojan Zdolšek.
Izvolita se preštevalca glasov: Igor Janežič, Olga Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 19,074.562,41 SIT in ostane v celoti nerazporejen.
3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic v višini 130,000.000
SIT iz rezerv družbe. Družba lahko pridobi
lastne delnice do vrednosti 10% osnovnega kapitala družbe, za namene iz 240.
člena zakona o gospodarskih družbah in
za nagrajevanje uprave iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah, skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne
delnice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil,
ki jih določi nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o nakupu delnic z
namenom umika.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
pooblašča upravo družbe, da odkupuje
lastne delnice z namenom umika delnic
po določbah zakona o gospodarskih družbah.
O nakupih in ceni lastnih delnic odloča
uprava v skladu s tem sklepom in na podlagi kriterijev in pravil, ki jih določi nadzorni svet.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
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dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradbeni inštitut ZMRK, d.d.
uprava
mag. Gojmir Černe
Št. 22
Ob-51369
Na podlagi 56. člena statuta delniške
družbe Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, Celje, uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Center, d.d., Celje,
ki bo 31. 7. 2001 ob 8. uri v prostorih
na sedežu družbe Center, d.d., v Celju,
Brodarjeva 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Sprejem letnega poročila družbe
Center, d.d., Celje, za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe Center, d.d., Celje, za leto
2000, skupaj z revizorskim poročilom po
predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000 ter nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 1995 in 1996.
4.1. Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme
sklep, da dobiček ustvarjen v poslovnem
letu 2000 v višini 12,499.517,70 SIT ostane nerazporejen.
4.2. Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme
sklep, da se dobiček iz poslovnega leta
1995 v znesku 2,916.407,22 SIT in dobiček iz poslovnega leta 1996 v znesku

2,919.817,57 SIT razporedi na rezerve ter
sorazmerni del revalorizacijskega popravka za leto 1995 v znesku 1,456.225,46
SIT in za leto 1996 v znesku 1,103.845,94
SIT na revalorizacijski popravek rezerv.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
svet se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizijska
družba Abeceda, d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji,ki so na
dan 27. 7. 2001 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje, in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo pol ure pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Celju,
Brodarjeva 5, vsak delovnik med 8. in 10.
uro.
Na zasedanju skupščine se o točkah
dnevnega reda glasuje z glasovnicami, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se
glasuje z dvigom rok.
Center, d.d., Celje
uprava družbe
Št. 84/2001
Ob-51371
Na podlagi 42. člena statuta delniške
družbe Jamnica, trgovska družba, d.d., Trg
40, Prevalje, uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
družbe Jamnica d.d., Prevalje,
ki bo 30. julija 2001 ob 13. uri, v prostorih na sedežu družbe Jamnica, d.d., v
Prevaljah, Trg 40.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
sklepa.
3. Sprejem letnega poročila družbe
Jamnica, d.d., za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe Jamnica, d.d., za leto 2000
skupaj z revizorskim poročilom po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovanja v
letu 2000 v višini 24,380.547,22 SIT se
po stanju 1. 1. 2001 pokriva iz rezerv v
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višini 7,277.077,93 SIT in iz revalorizacijskega popravka sredstev rezerv družbe v
višini 17,103.469,29 SIT na dan 1. 1.
2001.
5. Odpoklic in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Odpokličeta se člana nadzornega
sveta Marina Leskovec in Sajič Žarko.
2. Imenujejo se novi člani nadzornega sveta v naslednji sestavi: Tomaž Ročnik, Ivan Hozjan, Tanja Jakopin.
6. Imenovanje revizorja družbe Jamnica, d.d., Prevalje, za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizijska
družba Abeceda, d.o.o., Celje.
7. Odločanje o soglasju za spojitev družbe Jamnica, d.d., Prevalje in družbe Korotan, d.d., Ravne na Koroškem.
7.1. Skupščina se seznani, da je dne
6. 6. 2000 sprejela sklep o potrditvi pogodbe o spojitvi družbe Jamnica, d.d., Prevalje in Korotan d.d., Ravne na Koroškem,
v novo družbo Era Koroška, d.o.o., Prevalje. Zaradi nemožnosti izvedbe vpisa predmetnega sklepa v sodni register, se le-ta
spremeni oziroma preoblikuje ter se predlaga v sprejem skupščini v novo predlaganem besedilu, ki se glasi:
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se daje soglasje k predlagani pogodbi o spojitvi družbe Jamnica,
trgovsko podjetje, d.d., Trg 40, Prevalje in
družbe Korotan, trgovska družba, d.d., Čečovje 6, Ravne na Koroškem, v novo delniško družbo Era Koroška – trgovska družba, d.d., Trg 40, Prevalje.
7.2. Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis sprememb v sodni register.
8. Potrditev statuta novo ustanovljene
družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se potrdi statut
novo ustanovljene družbe Era Koroška,
d.d., Prevalje, v predlaganem besedilu.
9. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v prvi nadzorni svet družbe Era
Koroška, d.d., Prevalje, izvolijo: Ivan Hozjan, Tomaž Ročnik, Andreja Smolej in Lucija Janota z mandatom do prve skupščine
družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
10. Določitev plačila članom nadzornega sveta družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: skupščina določi plačilo za delo v nadzornem svetu družbe v
obliki sejnine, in sicer za člane nadzornega sveta 20.000 SIT neto in za predsednika 25.000 SIT neto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma predsednik udeležil.
11. Imenovanje revizorja družbe Era Koroška, d.d., za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizorska družba Abeceda, d.o.o., iz Celja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-

Št.

blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s celotnim spojitvenim gradivom, je delničarjem na voljo na sedežu družbe Jamnica, d.d., Prevalje, Trg 40, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega
sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok. Prostor bo odprt pol ure pred začetkom seje skupščine.
Jamnica, d.d., Prevalje
uprava družbe
Št. 13/2001
Ob-51372
Na podlagi statuta delniške družbe Korotan, trgovska družba, d.d., Čečovje 6,
Ravne na Koroškem, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
družbe Korotan, d.d.,
ki bo 30. julija 2001 ob 12. uri, v prostorih v Prevaljah, Trg 40.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
sklepa.
3. Sprejem letnega poročila družbe Korotan, d.d., za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe Korotan, d.d., za leto 2000
skupaj z revizorskim poročilom po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovanja v
letu 2000 v višini 30,249.082,54 SIT se
po stanju 1. 1. 2001 pokriva iz sredstev
rezerv v višini 12,644.116,51 SIT in iz revalorizacijskega popravka rezerv v višini
17,604.966,03 SIT na dan 1. 1. 2001.
5. Imenovanje revizorja družbe Korotan, d.d., Prevalje, za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizijska
družba Abeceda, d.o.o., Celje.
7. Odločanje o soglasju za spojitev
družbe Korotan, Ravne na Koroškem in
družbe Jamnica, d.d., Prevalje.
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7.1. Skupščina se seznani, da je dne
6. 6. 2000 sprejela sklep o potrditvi pogodbe o spojitvi družbe Korotan, d.d., Ravne na Koroškem in Jamnica, d.d., Prevalje, v novo družbo Era Koroška, d.o.o.,
Prevalje. Zaradi nemožnosti izvedbe vpisa
predmetnega sklepa v sodni register, se
le-ta spremeni oziroma preoblikuje ter se
predlaga v sprejem skupščini v novo predlaganem besedilu, ki se glasi:
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se daje soglasje k predlagani pogodbi o spojitvi družbe Korotan,
trgovska družba, Čečovje 6, Ravne na Koroškem in družbe Jamnica, trgovsko podjetje, d.d.,Trg 40, Prevalje, v novo delniško družbo Era Koroška – trgovska družba, d.d., Trg 40, Prevalje.
7.2. Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis sprememb v sodni register.
8. Potrditev statuta novo ustanovljene
družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se potrdi statut
novo ustanovljene družbe Era Koroška,
d.d., Prevalje, v predlaganem besedilu.
9. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v prvi nadzorni svet družbe Era
Koroška, d.d., Prevalje, izvolijo: Ivan Hozjan, Tomaž Ročnik, Andreja Smolej in Lucija Janota, z mandatom do prve skupščine
družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
10. Določitev plačila članom nadzornega sveta družbe Era Koroška, d.d., Prevalje.
Predlog sklepa: skupščina določi plačilo za delo v nadzornem svetu družbe v
obliki sejnine, in sicer za člane nadzornega sveta 20.000 SIT neto in za predsednika 25.000 SIT neto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma predsednik udeležil.
11. Imenovanje revizorja družbe Era Koroška, d.d., za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizorska družba Abeceda, d.o.o., iz Celja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s celotnim spojitvenim gradivom, je delničarjem na voljo v Prevaljah, Trg 40, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure. Nasprotni
predlogi delničarjev k posameznim točkam
dnevnega reda morajo biti v pisni obliki
posredovani upravi v roku sedem dni po
objavi tega sklica.
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Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok. Prostor bo odprt pol ure pred začetkom seje skupščine.
Korotan, d.d.
uprava družbe
Št. 21
Ob-51373
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine družbe ERA d.d.,
Velenje,
ki bo 31. julija 2001 ob 13. uri v prostorih na sedežu družbe ERA d.d. v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Sprejem letnega poročila družbe
ERA d.d., Velenje za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe ERA d.d., Velenje za leto 2000
skupaj z revizorskim poročilom po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000 ter nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 1996.
4.1. Dobiček iz leta 2000 znaša
192,147.266,05 SIT. Uprava in nadzorni
svet družbe sta skladno z določili Zakona
o gospodarskih družbah polovico ustvarjenega dobička t.j. 96,073.633,02 SIT
razporedila na proste rezerve, za drugo
polovico dobička pa uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: dobiček ustvarjen v poslovnem letu 2000 se
razporedi:
– 48,036.817,02 SIT na proste rezerve,
– 48,036.816 SIT ostane nerazporejen.
4.2. Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme
sklep, da se dobiček iz poslovnega leta
1996 v višini 53,875.372,83 SIT razporedi na proste rezerve.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: 1. na predlog uprave
se sprejmejo spremembe statuta družbe v
naslednjem besedilu:
Točka 4.20 statuta se na novo glasi:
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko v petih letih po vpisu te spremembe v
sodni register poveča osnovni kapital družbe za 50% osnovnega kapitala t.j. za
709,860.000 SIT z izdajo novih delnic za
naslednje namene: zamenjave delnic ciljnih družb, zbiranje oziroma pridobivanje
svežega kapitala.
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Uprava družbe je pooblaščena tudi za
izdajo delnic za stvarne vložke, pri čemer
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Ob povečanju osnovnega kapitala iz
predhodnega odstavka te točke so izključene prednostne pravice delničarjev do
nakupa novih delnic.
Za vsak vpis in plačilo delnic mora dobiti uprava predhodno soglasje nadzornega sveta glede števila delnic, razreda delnic, cene delnic in menjalnega razmerja.
2. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
6. Pogojno povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital se poveča za
709,860.000 SIT na 2.129,580.000 SIT
s pogojem, da bosta skupščini družbe
ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki d.d., Velenje in Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor potrdili pripojitev družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor k
družbi ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje.
2. Če bo izpolnjen pogoj iz točke 1.
tega sklepa, se izdajo delnice z nominalno vrednostjo 10.000 SIT. Skupno se lahko izda največ 70.986 delnic s skupno
nominalno vrednostjo 709,860.000 SIT.
3. Delnice iz 2. točke tega sklepa so
navadne imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice: pravico
do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
4. Delnice iz 2. točke tega sklepa se
glasijo na ime in so prosto prenosljive.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da dosedanjim članom
nadzornega sveta preneha mandat.
2. Na predlog nadzornega sveta se izvolijo člani nadzornega sveta v naslednji
sestavi: dr. Janez Prašnikar, Marjeta
Fuchs, Metod Logar in Bojan Kladnik z
mandatom štirih let.
8. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
oblikujejo rezerve za lastne delnice v višini
10% vsakokratnega revaloriziranega stanja
osnovnega kapitala iz prostih rezerv in iz
nerazporejenega dobička tekočega leta in
prejšnjih let ter iz revalorizacijskega popravka naštetih vrst kapitala.
Družba je pooblaščena za nakup lastnih delnic za dobo 18 mesecev; najnižja
prodajna cena je določena v višini povprečne revalorizirane nakupne vrednosti,
najvišja prodajna cena pa je knjigovodska
vrednost. Določi se delež teh delnih, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz
240. člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja ter pod pogoji, navedenimi v 2.
odstavku tega sklepa in na podlagi Pravilnika o kriterijih za pridobitev lastnih delnic
in način nadzora nad transakcijami in od-

svojitvami nad lastnimi delnicami, katerega sprejme nadzorni svet.
Pri odsvajanju lastnih delnic so izključene prednostne pravice delničarjev.
Družba sme pridobivati lastne delnice
za namene iz 240. člena ZGD.
9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so
vpisani v delniški knjigi deset dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine,
vključno s spremembami statuta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe ERA
d.d., v Velenju, Prešernova 10 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki posredovani upravi v roku
sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob
vstopu v prostor zasedanja, razen za
2.točko dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.
uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-51414
Na podlagi razdelka VII., tč. B statuta
Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljubljana začasna uprava sklicuje
1. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 31. julija 2001 ob
10. uri v sejni sobi št. 611 v VI. nad. SKB
Banke d.d., Ajdovščina 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem poročila začasne uprave o
postopku ustanovitve Pokojninske družbe
SKB, d.d., Ljubljana in poročila o porabi
ustanovitvenih stroškov.
3. Imenovanje finančnega revizorja
družbe.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
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5. Imenovanje pooblaščenega aktuarja.
6. Določitev sejnin organov družbe.
Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki: skupščina
se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane, izvoli organe
skupščine ter imenuje zapisnikarja in preštevalca glasov po predlogu sklicatelja.
2. Predlog sklepa k 2. točki: skupščina
sprejme poročilo začasne uprave o postopku ustanovitve Pokojninske družbe, SKB,
d.d., Ljubljana in poročilo o porabi ustanovitvenih stroškov.
3. Predlog sklepa k 3. točki: skupščina
imenuje za revizorja za poslovno leto 2001
revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.
4. Predlog sklepa k 4. točki:
4.1. Skupščina izvoli šest članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev
Pokojninske družbe, SKB, d.d., Ljubljana,
po predlogu začasnega nadzornega sveta.
4.2. Skupščina ugotavlja, da so v nadzorni svet, po postopku določenem v statutu Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljubljana, imenovani trije predstavniki zavarovancev SKB Banke, d.d., Ljubljana, Državne založbe Slovenije, založništvo in
trgovina, d.d., Ljubljana in Dnevnika, Časopisna družba, d.d., Ljubljana.
5. Predlog sklepa k 5. točki: za pooblaščenega aktuarja se imenuje Liljan Belšak.
6. Predlog sklepa k 6. točki: članom
nadzornega sveta in predsedniku pripada
poleg povrnjenih stroškov za udeležbo na
seji še plačilo za delo v obliki sejnine, in
sicer v višini, ki je določena v razdelku
XVII, drugi odstavek tč. B. Statuta Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov sta začasna uprava in začasni nadzorni svet, za imenovanje
revizorja ter izvolitev članov nadzornega
sveta pa le začasni nadzorni svet.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo na sedežu Pokojninske družbe, SKB, d.d., Slovenska cesta
56 – 58, Ljubljana, vsak delovni dan med
8. in 12. uro od 27. 6. 2001 dalje.
Skupščina se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, pri čemer lahko glasovalno pravico uresničujejo na skupščini pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Glasuje se osebno ali pa po
pooblaščencu, pooblastila za glasovanje na
skupščini pa morajo biti družbi predloženi
v pisni obliki pred ali osebno ob sklicu.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega
kapitala. Na ponovnem zasedanju skupščine skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala. Če skupščina
ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri na mestu prvega sklica.
Pokojninska družba SKB, d.d.,
Ljubljana
Miran Kalčič
predsednik začasne uprave
Štefan Belingar
član začasne uprave

Št.

Ob-51422
Na podlagi 36. in 37. člena statuta družbe Center Ljubljana, trgovsko podjetje,
d.d., uprava sklicuje
7. skupščino družbe
Center Ljubljana, trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana,
ki bo dne 31. 7. 2001 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Letališka 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega skupščini se izvoli
Anton Sedeljšak.
Izvolita se preštevalki glasov Vida Gosar in Vika Lužar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz preteklih poslovnih let za
družbo Center Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o pokrivanju izgube za pretekla poslovna leta v
predloženem besedilu.
4. Sprememba firme delniške družbe
Center Ljubljana, trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni tako, da odslej glasi: Topdom trgovsko podjetje, d.d. Skrajšana firma družbe
se spremeni in je odslej: Topdom, d.d.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje Deloitte & Touche, d.o.o., Ljubljana.
7. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta.
Ugotovi se, da je na podlagi odstopne
izjave prenehal mandat članu nadzornega
sveta, predstavniku delničarjev, Antonu Sedeljšaku z dnem 31. 7. 2001.
Na predlog nadzornega sveta se za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, izvoli Ivo Perko za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata z
dnem 31. 7. 2001.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko vložijo nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda v 7 dneh od dneva te objave sklica
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do dne 28. 7. 2001, v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Center Ljubljana, d.d.
v. d. direktorja Valentin Rimc
Ob-51449
Direktorica družbe Triglav Steber I, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Slovenska 54, na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in točke 9.3. statuta družbe sklicuje
skupščino delničarjev
Triglav Steber I, pooblaščene
investicijske družbe, d.d.,
ki bo dne 31. 7. 2001 ob 14. uri, v
konferenčni dvorani Hotela Austrotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, s predlaganim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se
imenuje Stojan Tramte.
2. Za preštevalca glasov se imenujeta Živa Job in Igor Kotnik.
3. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila uprave za poslovno leto 2000,
skupaj z revizijskim poročilom in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo uprave za poslovno leto 2000,
skupaj z revizijskim poročilom in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
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3. Uporaba dobička za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta se čisti dobiček
poslovnega
leta
2000
v
višini
583,886.259,29 SIT in prenešeni dobiček leta 1998 v višini 6,063.620,71 SIT,
skupaj 589,949.880 SIT, razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini 4 SIT
po delnici.
Izplačilo dividend se izvrši brez revalorizacije do datuma izplačila.
Ostali zadržani dobiček:
– iz
leta
1998
v
višini
26,926.879,25 SIT,
– iz leta 1999 v višini 9,620.737,85
SIT,
– skupaj 36,547.617,10 SIT,
ostaja še naprej nerazporejen.
2. Do dividende so upravičeni tisti
delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani
v centralnem registru pri KDD-Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., na dan sprejema tega sklepa na skupščini delničarjev.
3. Dividende se pričnejo izplačevati
najkasneje 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za poslovno
leto 2001 za revizorja družbe KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
9.5. statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Družba bo upoštevala vse prijave, ki bodo
prispele na sedež družbe do vključno 27.
7. 2001. Delničarje in njihove zastopnike
oziroma pooblaščence prosimo, da prevzamejo glasovnice uro pred zasedanjem.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala na istem mestu
31. 7. 2001 ob 14.30 (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ljubljani, Slovenska 54, vsak delavnik
med 12. in 13. uro.
Triglav Steber I, PID, d.d
direktorica družbe
Ob-51432
Na podlagi 284., 286. in 288. člena
Zakona o gospodarskih družbah uprava
Pinus TKI, d.d., 2327 Rače, Grajski trg
21 na zahtevo delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ul. 5, 1001
Ljubljana, objavlja
razširitev dnevnega reda
IX. seje skupščine Pinus TKI, d.d.,
sklicane za sredo, 18. 7. 2001 in
nasprotne predloge
delničarja Slovenska odškodninska
družba, d.d., k predloženemu dnevnemu
redu, in sicer k točki 3. in 6.
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I. Dnevni red se razširi tako, da se doda nova 8. točka:
Točka 8: Posebna revizija upravljanja,
vodenja in poslovanja družbe.
V smislu prvega odstavka 67. člena
Zakona o prevzemih in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah imenuje
skupščina družbe Pinus TKI, d.d., na predlog delničarja Slovenske odškodninske
družbe, d.d., za posebnega revizorja zaradi preveritve upravljanja, vodenja in poslovanja družbe v zadnjih petih letih revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Stroške te posebne revizije plača Pinus TKI, d.d.
Obrazložitev:
Iz računovodskih izkazov je razvidno,
da je družba lani povečala kratkoročne
obveznosti za 945 mio SIT in vnovčila za
592 mio SIT kratkoročnih finančnih naložb, hkrati pa so se bistveno povečale
dolgoročne finančne naložbe, ki presegajo 770 mio SIT. Delničar Slovenska odškodninska družba, d.d., utemeljeno domneva, da se iz sredstev Pinus TKI, d.d.,
neposredno ali posredno financirajo le nekateri delničarji in z njimi povezane družbe na način in pod pogoji, ki niso v korist
vseh delničarjev in družbe Pinus TKI, d.d.
II. Slovenska odškodninska družba,
d.d., Ljubljana vlaga nasprotne predloge:
1. Pri 3. točki dnevnega reda: obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina delniške
družbe Pinus TKI, d.d., sprejme sklep, da
se čisti dobiček iz leta 2000 v znesku
136,392.629,46 SIT razporedi, tako da
se:
– 136,346.760 SIT nameni za izplačilo dividend, s tem da znaša dividenda 920
SIT bruto na delnico. Dividenda se izplača lastnikom delnic v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine delničarjem, ki so
delničarji družbe na dan izvedbe skupščine in ki so vpisani v delniški knjigi družbe
najpozneje dva dni po izvedbi skupščine;
– preostanek čistega dobička iz leta
2000 po izplačilu dividend v skupnem
znesku 45.869,46 SIT se razporedi v rezerve družbe.
Dobiček ni revaloriziran za obdobje po
31. 12. 2000.
Obrazložitev:
Predlagatelj sklepa meni, da delitev dobička po predlogu uprave družbe postavlja delničarje v neenakopraven položaj, saj
družba namerava nerazporejeni dobiček
uporabiti kot vir za nakup lastnih delnic,
kar je razvidno iz točke 4. dnevnega reda,
na način, ki je bil tudi v preteklosti sporen, kar izhaja iz tožbe z dne 21. 7. 2000
proti družbi, glede katere sodni postopek
še ni zaključen. Iz navedenega izhaja, da
je dobiček družbe glede po predlogu
uprave, namenjen le izbranim delničarjem,
kar je v škodo vlagatelju tega predloga.
2. Pri 6. točki dnevnega reda: odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.2.:
Na predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., skupščina dru-

žbe Pinus TKI, d.d., imenuje za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev Horvat Darka in Kolman
Dragomirja.
Mandat novoizvoljenima članoma nastopi naslednji dan po vpisu sprememb
statuta po sklepu 5.2. v register in traja 4
leta.
Skladno s spremenjenimi določili statuta bo izvedel potreben postopek za uskladitev števila članov nadzornega sveta
tudi svet delavcev.
Obrazložitev:
V skladu z 289. členom ZGD utemeljitev ni potrebna.
Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da
so podani predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah, zato predlagata
delničarjem, da podprejo predloge uprave in nadzornega sveta.
Pinus TKI, d.d.
uprava
Ob-51434
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah Pinus TKI, d.d., 2327
Rače, Grajski trg 21, objavlja

Nasprotni predlog
ki ga je podal delničar Sebastjan Strašek, Na Produ 34, Bresternica, k 2. točki
dnevnega reda IX. seje skupščine Pinus
TKI, d.d., sklicane za dne 18. 7. 2001.
Predlog nasprotnega sklepa k 2. točki
dnevnega reda
Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto
2000
Na predlog delničarja Sebastjana Straška skupščina ne sprejme revidiranega letnega poročila družbe za leto 2000 v predloženem besedilu. Prav tako skupščina
ne sprejme pozitivnega mnenja nadzornega sveta in revizorja o revidiranem letnem
poročilu družbe za leto 2000 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za leto
2000.
Utemeljitev
V letu 2000 je Pinus TKI, d.d., odkupila 16.467 delnic, od katerih največji del
po cenah nad 27.000 SIT po delnici. Cena delnice družbe Pinus TKI, d.d., se je v
letu 2000 na borzi gibala med 10.000
SIT in 17.850 SIT za delnico. Po grobi
oceni je uprava družbe Pinus TKI, d.d.,
lastne delnice odkupovala po ceni, ki je
bila za več kot 10.000 SIT po delnici višja
od cene, po kateri bi bilo mogoče kupiti
delnice na borzi. Na ta način je družba
plačala za navedene delnice vsaj za 100
milijonov SIT več, kot bi bilo potrebno.
Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da
je podani predlog sklepa uprave in nadzornega sveta v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah, zato predlagata
delničarjem, da podprejo predlog uprave
in nadzornega sveta.
Pinus TKI, d.d.
uprava
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 60/2001
S-51186
To sodišče je s skepom St 60/2001
dne 18. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Litostroj, Podjetje za gostinstvo in nastanitev, d.o.o., Litostrojska cesta 40, Ljubljana, matična številka:
5447003, šifra dejavnosti: 55.301.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Marinc iz Mozirja.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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 predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dodišča dne
18. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
St 216/2000
S-51187
To sodišče je v stečajnem postopku
C3D, d.o.o., Ljubljana, Podutiška 154 –
v stečaju, s sklepom St 216/2000 dne
18. 6. 2001, razpisalo narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 27. 8. 2001 ob 12.30 v
sobi 363/III, tukajšanjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
St 145/2001
S-51188
To sodišče je s sklepom opr. št. St
145/2001 z dne 7. 6. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Vitrum Clasic, d.o.o., Borova 9a, Vir, Domžale in njegovimi upniki.
Dolžnik upnikom izplača 20% na dan
29. 8. 2000 ugotovljene terjatve, in sicer v
roku enega leta od pravnomočnosti tega
sklepa z obrestno mero TOM + 0% za čas
od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 4. 6.
2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 18. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2001
St 113/2000
S-51189
To sodišče je s sklepom opr. št. St
113/2000 z dne 9. 5. 2001 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Majčev dvor, d.o.o., Radomlje.
Sklep o ustanovitvi je postal pravnomočen dne 7. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Št.

St 54/91
S-51190
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Iskra videomatika Ljubljana, C. Andreja
Bitenca 68 – v stečaju s sklepom pod
opr. št. St 54/91 z dne 18. 6. 2001 razrešilo stečajnega upravitelja Željka Kranjca in
imenovalo novo stečajno upraviteljico Tatjano Rupel, odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2001
St 187/2000
S-51191
To sodišče je s sklepom St 187/2000
dne 18. 6. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mizarstvo Črček,Črček Franc s.p. Kočevje, Kidričeva 6 – v
stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001
St 30/2001
S-51192
To sodišče je s sklepom St 30/2001
dne 19. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vitamix – Sadje in zelenjava, Ajrulai Džemilj s.p. Sodražica, Trg
25. maja 20 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001
St 6/2001-10
S-51193
To sodišče je s sklepom St 6/2001 z dne
12. 6. 2001 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Alples razvojni inženiring, d.o.o., Češnjica 48/a, Železniki.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2001
St 14/94-325
S-51195
To sodišče je s sklepom St 14/94 z dne
14. 6. 2001 v stečajni zadevi nad dolžnikom Poliks, podjetje lahke obutve Žiri,
p.o., Strojarska ulica 12, Žiri – v stečaju
zaključilo stečajni postopek.
Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 6. 2001
St 25/2001-8
S-51196
To sodišče je v poravnalnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnic
Janje Roblek in Sonje Švegelj kot članic
senata, s sklepom St 25/2001 z dne 19. 6.
2001 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Vezenine, tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled, d.o.o., Kajuhova c. 1, Bled, matična številka 5036844 s
šifro dejavnosti: 17, 18, 51 in 52.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
imenovan Ladislav Hafner, Reteče 134,
Škofja Loka.
Dolžniku Vezenine, tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled, d.o.o., Bled, se na-
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laga, da v roku 30 dni založi predujem za
stroške postopka v znesku 2,500.000 SIT,
ki ga je dolžan plačati na račun tega sodišča
številka 51500-695-50108, sklicevanje na
št. 00-1055-9954-25/2001.
Dolžnik mora v roku 3 mesecev od dneva, ko je podal predlog za prisilno poravnavo predložiti sodišču načrt finančne reorganizacije v najmanj 10 izvodih.
Upnike katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se poziva da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Sol Adriatic, d.o.o.,
– Andor, d.o.o., Kozina,
– Velana, d.d., Ljubljana,
– Inplet pletiva, d.d., Sevnica,
– Mirza Vukalič, kot predstavnika delavcev.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne 19. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 6. 2001
St 53/2000-25
S-51198
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom PION Tehnološki procesi, d.o.o.,
Črnomelj, Kanižarica 41 in njegovimi upniki vabi poravnalni senat upnike na narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 24. 9. 2001
ob 10. uri v sobi 108 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolnitev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 6. 2001
St 23/2001-7
S-51199
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 23/2001 sklep z
dne 20. 6. 2001:
Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Prevozništvo Donat,
d.o.o., Zgornje Negonje 35/a, Rogaška
Slatina in njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (20. 6. 2001).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu so-
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dne
takse
na
žiro
račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Zlatko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, številka delovnega dovoljenja L6/2000.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. FO Integral, Trgovina in storitve,
d.o.o., Celovška 166, Ljubljana,
2. Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Celje,
Mariborska 1, Celje,
3. Petrol, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana,
4. Shell Adria, d.o.o., Dunajska 156,
Ljubljana,
5. Drovenik Ivan, Male Rodne 13, 3250
Rogaška Slatina.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,500.000 SIT na žiro račun tega
sodišča št. 50700-696-250, sklic na št.
5-23-2001, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2001
St 7/98
S-51303
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/98
z dne 21. 6. 2001 na podlagi določil 169.
člena ZPPSL zaključilo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Peko trgovina,
Družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na
oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2001
St 11/2001-7
S-51304
To sodišče je na seji senata dne 19. 6.
2001 pod opr. št. St 11/2001 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Žabca, Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Novo
mesto, Kandijska 37, Novo mesto, matična št. 5889251, šifra dejavnosti 52.420,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Žabca, Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Novo
mesto, Kandijska 37, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 6. 2001
St 18/2001
S-51305
To sodišče je s sklepom z dne 20. 6.
2001, opr. št. St 18/2001, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom ORO – Promess,
projektiranje in proizvodnja orodij, d.d.,
Vojkovo nabrežje 38, Koper, matična številka 5646090, šifra dejavnosti 28.622.
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Za stečajnega upravitelja se določi Igor
Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.
Sklep o začetku stečajnega postopka se
po uradni dolžnosti vpiše v registrski vložek
št. 1/01439/00 tega sodišča in se poleg
dolžnikove firme dodata besedi “v stečaju”.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 9.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 135/I tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2001
St 9/95
S-51306
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vemaavto trgovina, d.o.o., Tržaška
c. 65 – v stečaju, Maribor, se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2001
St 1/2001
S-51307
To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2001 z dne 23. 5. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom GZL
Geoprojekt, d.d., Letališka 27, Ljubljana
in njegovimi upniki, po kateri je dolžnik razvrstil terjatve upnikov v naslednje razrede:
– razred 1, na katerega prisilna poravnava ne učinkuje,
– razred 2 iz naslova plač oziroma nadomestila plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred uvedbo postopka prisilne poravnave,
– razred 3, v katerem so upniki, ki so
svoje terjatve konvertirali v delnice družbe,
– razred 4, v katerem je upnik, ki je svojo terjatev, nastalo po dnevu začetka postopka prisilne poravnave, konvertiral v delnice družbe,
– razred 5 za upnike, ki bodo prejeli izplačila v višini 20% ugotovljenih terjatev z
obrestno mero TOM za čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave dne 2. 2.
2001, v roku enega leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 2. 2. 2001 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
23. 5. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 8. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2001
St 7/96
S-51308
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
7/96 dne 19. 6. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom Slovenijales Prodajni
centri, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v
roku 15 dni od dneva te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2001
St 55/2001
S-51415
To sodišče je s sklepom z dne 6. 6.
2001 pod opr. št. St 55/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
EWO, založništvo, trgovina, svetovanje,
d.o.o., Nazorjeva 4, Ljubljana, matična
številka 5462312, šifra dejavnosti 22.110.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (6. 6.
2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Založba Arkadija, Prešernova 5, Ljubljana,
– Tiskarna Dan/Optima, Tržaška 2, Ljubljana,
– Vekoslav Pregl, Pod bresti 41, Ljubljana,
– Finag, d.o.o., Trubarjeva 3, Ljubljana,
– Stojan Tasev, Pot k+ob Snežaku 22,
Dragomer pri Ljubljani, delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2001
St 54/99
S-51416
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Alpoma, Bozrno posredniška družba, d.d., Ljubljanska 47, Domžale – v stečaju, za dne 11. 7. 2001 ob
10.45, v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001
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St 62/2001
S-51417
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
62/2001 z dne 22. 6. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor,
d.d., Preradovičeva 22, Maribor, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
2. Republika Slovenija,
3. TVT Nova, d.o.o., Preradovičeva ul.
22, Maribor,
4. Geoplin, d.o.o., Ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
5. Rosita Guzelj, Novo naselje 29, Bistrica ob Dravi.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena
v Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 6.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2001
St 4/99-63
S-51418
Po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
se stečajni postopek nad dolžnikom KEP,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Murska Sobota, d.o.o., Plese 1,
Murska Sobota – v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Premoženje stečajnega dolžnika se v celoti uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 2001
St 80/2000
S-51419
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 80/2000 sklep z dne 20. 6.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom ZOTA, Podjetje za svetovanje, ekonomiko
in organizacijo poslovanja ter trženje,
d.o.o., Žalskega tabora 1, Žalec, se začne in takoj zaključi, v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL.
2. Sklep o zaključku se nabije na sodno
desko tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa o zaključku stečajnega postopka se dolžnik ZOTA,
Podjetje za svetovanje, ekonomiko in organizacijo poslovanja ter trženje, d.o.o., Žal-

Št.

skega tabora 1, Žalec, izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2001
St 68/2000
S-51420
Stečajni senat tukajšnjega sodišča objavlja na podlagi določil 101. in 102. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) oklic:
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
68/2000 z dne 21. 6. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Altes – marketing in inženiring s tehničnim blagom,
d.o.o., Hrpelje 13, Kozina, matična številka 5362792, šifra dejavnosti 5329.
2. Stečajni postopek bo vodilo Okrožno
sodišče v Kopru.
3. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Altes – marketing in
inženiring s tehničnim blagom, d.o.o., Hrpelje – v stečaju.
4. Za stečajnega upravitelja se postavi
Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva št. 9.
5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne
2. 10. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 132/I tukajšnjega sodišča.
7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika Altes –
marketing in inženiring s tehničnim blagom,
d.o.o., Hrpelje.
8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 21. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2001
St 6/2000-73
S-51421
Poravnalni senat tega sodišča preklicuje
razpisani narok za prisilno poravnavo nad
dolžnikom Agromerkur, Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Industrijska št. 8,
za dne 2. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 2001
(Nadaljevanje na str. 4109)

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00098
IZ-8104
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00098, ki ga je dne 5. 6. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na stanovanju št. 05, v izmeri
79,98 m2, kletne shrambe št. 20, v izmeri
3,21 m2 in enega parkirnega mesta št. 156,
v garažni kleti. Stanovanje se nahaja v večstanovanjski hiši v prvem nadstropju na jugozahodnem delu novega objekta na naslovu Ljubljanska cesta 104, Domžale, ki stoji
na parc. št. 3134, 3103/1, 3104/3,
3130/5 in 3136, vse k.o. Domžale, ki je
last zastaviteljev, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe št. 05/01/D15-IV z dne
19. 3. 2001, s prepovedjo obremenitve in
odtujitve v korist upnika, zastavna pravica v
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korist upnika Reiffeisenkasse Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 1, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 6. 2001
Z 01/00033
IZ-7262
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00033
tega sodišča z dne 29. 5. 2001, je bila na
enosobnem stanovanju št. IV/6, v 4. etaži
poslovno stanovanjskega objekta v Grosupljem, med Adamičevo in Taborsko cesto,
stoječ na parc. št. 1263, 1262, 1264/1,
1264/2, 1264/4, 1264/5, št. 2225/2 in
1224, vse k.o. Grosuplje-naselje, ki je last
dolžnice Jakopin Brigite, Sokolska 28, Višnja Gora, ustanovljena zastavna pravica v
korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Ljubljana, Čopova 38, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 31. 5. 2001
Z 180/2001
IZ-7680
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 180/2001 z dne 30. 4.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, ki
sestoji iz dveh sob v izmeri 29,73 m2, kuhinje v izmeri 9,30 m2, kopalnice v izmeri 3
m2, predsobe v izmeri 3,18 m2, balkona v
izmeri 0,31 m2 in pripadajočega kletnega
prostora v izmeri 2,95 m2, skupaj 48,40
m2, in se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju, Gradnikova
ul. 4, stoječega na parc. št. 883/8, vpisani
v z.k. vložku 679, k.o. Kranj, s pripadajočim deležem na stavbišču in funkcionalnem
zemljišču, skupnih delih in napravah stanovanjskega objekta, ki ga je dolžnica Nataša
Zaletel, roj. 30. 8. 1973, Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 2. 2001, sklenjeno
med njo in kupcem ter Danetom Nikolićem
in Borko Nikolić, oba Gradnikova ul. 4,
Kranj, kot prodajalcema, na naroku dne
4. 6. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po medsebojni pogodbi o kreditu št. 021-52836798 z dne 20. 3. 2001,
v višini 5,000.000 SIT s pripadki, v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2001
Z 2001/00036
IZ-8096
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zavarovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00036, dne 5. 6. 2001 zarubilo nepremičnino, to je lokal št. 16, v visokem
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v
Litiji, na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, v skupni izmeri 136,05 m2, stoječem na
zemljišču parc. št. 52/2, parc. št. 55, parc.
št. 58/1 in parc. št. 58/2, vse k.o. Litija,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, last dolžnika in zastavitelja Ariel, podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v mestni log 55, v
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korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s spremenljivo obrestno
mero, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala 6% letno in rokom vračila 31. 3. 2006.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 6. 6. 2001
Z 2000/02407
IZ-4386
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02407, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru na naslovu Cesta v Kleče 12, Ljubljana, ki se
nahaja v II. nadstropju objekta “A” v velikosti 60,10 m2, vpisanega na parc. št.
440/5, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 11. 1996, sklenjene s prodajalcem
BIG-FIS, Ljubljana, Cesta v Kleče 12, zastavna pravica v korist upnice SKB Banke,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodiše v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2000/02406
IZ-4390
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02406, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru na naslovu Cesta v Kleče 12, Ljubljana, ki se
nahaja v II. nadstropju objekta “A” v velikosti
60,10 m2, vpisanega na parc. št. 440/5,
k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11. 1996,
sklenjene s prodajalcem Big-Fis, Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2001/00245
IZ-5482
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00245 z dne 26. 4. 2001,
sta bila
– stanovanje št. 19, v stanovanjski hiši
Nussdorferjeva 17, Ljubljana, v izmeri
37,93 m2, ki stoji na parc. št. 744, vpisani
pri vl. št. 550, k.o. Štepanja vas, s pripadajočimi kletnimi prostori in pravico souporabe skupnih prostorov, delov in naprav ter
funkcionalnega zemljišča, ki pripada temu
stanovanju, ki je last 2. zastavitelja Majcna
Radota, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-1413/91 z dne
16. 1. 1992, sklenjene z Občino Ljubljana
Šiška ter
– stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Nussdorferjeva 9, Ljubljana, v izmeri 82,29 m2, ki predstavlja solastniški delež
9,12% s pripadajočimi kletnimi prostori in
pravico souporabe skupnih delov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča, ki pripada k
temu stanovanju, ki je last zastavitelja Dedić
Zlatka, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 19. 4. 1993, št.
3581/93, sklenjene s prodajalcem Mesto
Ljubljana, Mestni trg 1,
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z dnem 26. 4. 2001 zarubljena v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2001
II R 705/99
IZ-5502
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 705/99 z dne 27. 7. 1999, je
bilo stanovanje v III. nadstropju v hiši na
Cigaletovi 8 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
803, vpisani pri vl. št. 1810, k.o. Tabor, ki
je last zastavitelja Čeferin Petra, Pod gozdom cesta IV/18, Grosuplje, na podlagi
sklepa o dedovanju tega sodišča opr. št. I D
521/97 z dne 18. 9. 1997, ki je postal
pravnomočen dne 18. 9. 1997, z dnem
13. 10. 1999, zarubljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001
Z 2001/00553
IZ-5503
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00553, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. D.I.2, v izmeri 82,28 m2, v prvem nadstropju objekta D,
na Dunajski c. 184, v Ljubljani ter shrambe
z označbo 67/III, v izmeri 2,83 m2, v III.
kleti objektov A, B, C, D in E, s solastninsko
pravico na skupnih delih, prostorih in napravah ter pripadajočem zemljišču v deležu, ki
je sorazmeren vrednosti lastninskega deleža, ki je last dolžnika in zastaviteljice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
4247/2001 z dne 16. 3. 2001, sklenjene
s prodajalcem Invest Rent, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,917.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001
Z 2001/00542
IZ-6858
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00542, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 21, v izmeri
49,99 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stavbe na Jamovi 48, skupaj s kletjo in trajno
pravico souporabe vseh skupnih prostorov
ter s solastninskim deležem na skupnih površinah, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, ki je
last zastaviteljice Verice Bajramović, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 47/93 z dne
14. 10. 1993, sklenjene s prodajalcem
UNIS TOS, p.o., Brnčičeva 31, Ljubljana
ter na stanovanju št. 23, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Kvedrova 28,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1381, vl. št.
77, k.o. Nove Jarše, skupaj s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše, ki je last zastavitelja
Bajramović Mersida, na podlagi prodajne
pogodbe št. 0633/01-HB z dne 15. 3.
1993, sklenjene s prodajalcem Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
Z 2001/00597
IZ-7225
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00597, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na delu poslovne stavbe v Ljubljani, Vojkova c. 50, ki stoji na parc. št.
1294/2, 1294/6, 1257/1 in 1258, vse
k.o. Bežigrad in obsega idealni delež do
1/2 recepcije v pritličju, skupne površine
21 m2, pisarne v nadstropju, površine
448,36 m2, čajnico v nadstropju, površine
6,05 m2, shrambo v nadstropju, površine
5,29 m2, sanitarije v nadstropju, površine
8,81 m2, hodnik v nadstropju, površine
31,42 m2, stopnišče v nadstropju, površine
6,65 m2, pet garažnih mest skupne površine 62,50 m2 ter sorazmerni delež na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
na funkcionalnem zemljišču stavbe, ki je last
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 17. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem EuroComputer Systems, Informacijski
inženiring na zastopstva, d.o.o., Motnica,
Trzin, zastavna pravica v korist upnice Factor banke, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
55,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
Z 2001/00540
IZ-7226
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00540, ki ga je dne 18. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
25, v VII. nadstropju, v izmeri 51,10 m2, s
pripadajočo enako oštevilčeno shrambo v
kleti stolpnice v Ljubljani, Štefanova 15, na
parc. št. 136/I, k.o. Kapucinsko predmestje, ki je last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 1994, sklenjene s prodajalko Obersnel Kovač Nado,
Štefanova 15, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.,
Trg OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00537
IZ-7227
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00537 z dne 18. 5. 2001,
so bili
– soba v izmeri 25,33 m2, v prvem nadstropju desno, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, na naslovu Breg 4, stoječe na parc. št. 215, vl. št. 203, k.o. Ljubljana Mesto, s pravico souporabe stranišča v
prvem nadstropju in s pripadajočo drvarnico v pritličju, ki spada k stanovanju ter s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah stanovanjske stavbe in pravico souporabe funkcionalnega zemljišča stavbe, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 4. 1995 s prodajalko Kliček
Emo,
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– štirisobno stanovanje v izmeri 69,55
m2, ki se nahaja v prvem nadstropju hiše na
naslovu Breg 4 v Ljubljani, stoječe na parc.
št. 215, vl. št. 203, k.o. Ljubljana Mesto, ki
je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do
1/2, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
dne 21. 3. 1997 s prodajalci Zoro Novak,
Vekoslavom Živičem in Vladimirom Živičžem
ter dolžnikom in zastaviteljico kot kupcema,
– etažno enosobno stanovanje s kuhinjo
in WC, s številkami 29, 30, 31, v skupni
izmeri 31,15 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju hiše na naslovu Breg 4, Ljubljana, s
pripadajočo drvarnico št. 4, ki se nahaja v
pritličju hiše, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 22. 3. 1997 med
Darkom Tratarjem in Alenko Cevc kot kupcema in Zoro Novak, Vekoslavom Živičem
in Vladimirom Živičem kot prodajalci,
z dnem 18. 5. 2001 zarubljeno v korist
upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2001
Z 2001/00632
IZ-7228
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00632, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 70, v VIII. nadstropju stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Celovška c. 287, ki leži
na zemljišču parc. št. 201/4, k.o. Dravlje, v
približni skupni izmeri 74,32 m2, ki obsega
dnevno sobo v izmeri 17,28 m2, sobo v
izmeri 17,28 m2, kabinet v izmeri 11,34
m2, kuhinjo z jedilnim kotom v izmeri 10,07
m2, kopalnico in WC v izmeri 3,70 m2, predprostor v izmeri 9,35 m2 in balkon v izmeri
5,30 m2, ki je last zastaviteljice, na podlagi
kupne pogodbe št. 74-4976 z dne 28. 8.
1974, sklenjene s prodajalcem ZGP Giposs
Ljubljana in kupcema Kastelic Benjaminom
ter zastaviteljico, na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. II D 461/2000 o dedovanju po pok.
Kastelic Benjaminu-Andreju, z dne 15. 12.
2000, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.400 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001
Z 2001/00558
IZ-7229
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00558, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v izmeri 55,20
m2, v stanovanjski hiši na naslovu Ul. 29.
Hercegovske divizije 12, sedaj Puhova 12,
Ljubljana, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene s
prodajalcem Zavodom RS za produktivnost
dela, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Dolenjske banke, d.d., Seidlova c.
3, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

Št.

Z 2001/00612
IZ-7230
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00612, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 19,
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Polju c. V/9 v Ljubljani, ki je last dolžnice Marjetke Malovrh, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 27. 2. 2001, sklenjene s prodajalcem Bojanom Bratušo iz Ljubljane. Stanovanje meri 71,76 m2 ter mu
pripada klet, kakor tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 386.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00552
IZ-7231
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00552, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 2,
v izmeri 77,50 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Trebinjska
4 v Ljubljani, stoječega na parc. št. 484,
485, 486, 834, 829, 403, 402, k.o. Brinje
in na parc. št. 982/2 ter 982/1 k.o. Stožice, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
166/74-BS-3 z dne 30. 4. 1975, ki sta jo
sklenila s prodajalcem Fond, stanovanjsko
podjetje Ljubljana in na podlagi aneksa št.
BS-3 166/76 h kupoprodajni pogodbi, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg 18, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00563
IZ-7232
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/0563, ki ga je dne 18. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 9, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Koroška
c. 26, Ljubljana, v skupni izmeri 86,14 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc.
št. 314, vl. št. 412, k.o. Bežigrad, ki je last
zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o
prodaji
stanovanja
št.
711/1-06/92 z dne 18. 3. 1993, sklenjene s prodajalcem Slovenske železnice Ljubljana, p.o., zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00433
IZ-7233
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00433, ki ga je dne 18. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10, v skupni
izmeri 157,53 m2, v III. nadstropju stano-
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vanjske hiše na naslovu Igriška 3, Ljubljana,
vpisane na parc. št. 364, vl. št. 167, k.o.
Gradaško predmestje, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 17. 2. 2000 s prodajalcem Pušnik Ivanom, Igriška 8, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001
Z 2001/00101
IZ-7235
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00101, ki ga je dne 22. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. 12, v
skupni neto izmeri 36,13 m2, ki se nahaja v
pritličju poslovno-trgovskega centra na naslovu Cesta 24. junija 23, v Ljubljani, ki je
last dolžnika Net Global, d.o.o., Ljubljana, na
podlagi
kupoprodajne
pogodbe
št.
16/12-00 z dne 20. 12. 2000, sklenjene s
prodajalcem Union Consult, d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d.,
Slomškov trg 18, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
Z 2001/00545
IZ-7239
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00545, ki ga je dne 18. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
B6, v izmeri 49,92 m2, v II. mansardi in
shrambe št. B6, v izmeri 2,12 m2, ki se
nahaja v objektu B na parc. št. 547/2, k.o.
Črnuče, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 100-003-57 z dne
3. 3. 2001, sklenjene s prodajalcem Dial,
d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 800.000 ATS s pp. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00240
IZ-7240
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00240, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
28, v skupni izmeri 65,12 m2, ki se nahaja v
tretjem nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Celovška c. 269 v Ljubljani, stoječega na parc. št. 255/2, k.o. Dravlje, ki
je last zastavitelja, na podlagi kupne pogodbe št. 74-5043 z dne 24. 10. 1974, sklenjene s prodajalcem ZGP Obnova, Dvoržakova 5, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
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Z 2001/00550
IZ-7241
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00550, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Iga Grudna št. 17, Ljubljana, v
skupni izmeri 67,20 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 1020/1, vl. št.
2387, k.o. Vič, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 3. 2001,
sklenjene s prodajalcem Jankom Klanom,
Iga Grudna 17, Ljubljana in na podlagi darilne pogodbe z dne 2. 3. 2001, sklenjene z
darovalcem Jankom Kalanom iz Ljubljane in
dolžnico kot obdarovanko, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2001
Z 2001/00548
IZ-7242
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00548, ki ga je dne 18. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
38, v IV. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Ul. 28. maja 55, v izmeri 31,83
m2, ki je last dolžnice in dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 3. 2001, sklenjene s prodajalko Zdenko Zupančič iz Ljubljane, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 400.000 ATS s pp.
Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objekih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja. Stanovanjska hiša v katerem se nahaja navedeno stanovanje stoji na parc. št. 1149/8,
k.o. Dravlje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00803
IZ-7243
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00803, ki ga je dne 23. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 12, v izmeri
64,15 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na Štihovi 24 v Ljubljani,
ki je last zastavitelja, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 27. 11. 1998, zastavna pravica v korist upnice Probanke,
d.d., Maribor, Gosposka 23, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001
Z 2001/00551
IZ-7244
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00551, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, lokalu
št. L3, v pritličju, v izmeri 35,55 m2, s skladiščem v kleti, v izmeri 25,66 m2, in parkirnim mestom št. 121, v I. kleti, v poslov-
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no-stanovanjskem objektu št. 1, zgrajenem
na parc. št. 192/13, 192/17, k.o. Tabor, v
stanovanjskem delu ureditvenega območja
CO 5/3 Zdravstveni dom – južni del, ki je
last zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe št. 124/94 z dne 1. 3. 1994 in dodatka k prodajni pogodbi št. 124/94 z dne
1. 4. 1994, sklenjenih s prodajalcem Imos,
d.d., Linhartova 11A, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje,d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
Z 2000/02138
IZ-7266
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02138 z dne 29. 5. 2001,
sta bili stanovanjska hiša na naslovu V Murglah 137, v neto izmeri 98,60 m2, in garaža, ki obe stojita na delu parcele št. 329,
k.o. Trnovsko predmestje, ki sta last dolžnika Andreja Marjana Čadeža, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 75/78-05/20-59,
sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Grosuplje, Taborska 13, dne 16. 1. 1978 in dodatka k navedeni kupoprodajni pogodbi, ki
ga je s kupcem sklenil pravni naslednik prodajalca Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Ljubljana, Emonska 8, dne 7. 11. 2000, z
dnem 29. 5. 2001 zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve zoper dolžnike:
– Andreja Majana Čadeža, v znesku
6,600.000 SIT, z 2,75% realno letno spremenljivo obrestno mero, valorizacijo in drugimi pripadki, s končnim rokom dospelosti
120 mesecev od dneva porabe kredita in
pod drugimi pogoji, razvidnimi iz kreditne
pogodbe št. 010-5713/93 z dne 15. 11.
2000,
– Uroša Čadeža, v znesku 2,360.000
SIT z 2,5% realno letno spremenljivo obresto mero, valorizacijo in drugimi pripadki, s
končnim rokom dospelosti 120 mesecev
od dneva porabe kredita in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št.
010-5714/23 z dne 15. 11. 2000,
– Uroša Čadeža, v znesku 1,540.000
SIT, s 4,5% realno letno spremenljivo obrestno mero, valorizacijo in drugimi pripadki,
s končnim rokom dospelosti 120 mesecev
od dneva porabe kredita in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št.
010-5715/55 z dne 15. 11. 2000.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001
Z 2001/00534
IZ-7268
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00534, ki ga je dne 24. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju 062B36S, v
izmeri 82,89 m2, shrambi 062BS13K, v
izmeri 5,99 m2, in enem parkirnem mestu
062P17P, v stanovanjski soseski na območju urejanja ŠS 1/9 ob Koseškem bajerju,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo objektu kot celoti, vpisanem na parc. št.
1065/359, vl. št. 1767, k.o. Zg. Šiška, ki

je last dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe št. 7301361006 z dne 15. 1. 2001,
sklenjene s prodajalci Imos Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vegrad, d.d., Velenje in Imos,
d.d., Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2001
Z 2001/00599
IZ-7684
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00599, ki ga je dne 30. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izmeri 73,48 m2, skladišča v izmeri 59,23 m2 in
parkirnega mesta, ki se nahajajo v stanovanjski soseski BS 2/1, Zupančičeva jama,
kare I, ki je last zastaviteljice, na podlagi
prodajne pogodbe št. BS 2/1 L-6/90 z dne
18. 5. 1990, sklenjene s prodajalcem SCT
n.sol.,o., Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001
Z 2001/00628
IZ-7685
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00628, ki ga je dne 30. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 9-10/2-1 v
izmeri 98,60 m2, v visokem pritličju, shrambi št. I, v izmeri 5 m2, v kleti, atrija v izmeri
36 m2 in garaže št. 9, vse na naslovu Kamnikarjeva ul. 23, Lavrica, v stanovanjski hiši
št. 9, zgrajene na parc. št. 1858/15, pri vl.
št. 2564, k.o. Rudnik, ki je last dolžnikov,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 104/01 z dne 16. 3. 2001,
aneksa št. 1 z dne 19. 3. 2001 in aneksa
št. 2A z dne 10. 4. 2001, sklenjenih s prodajalcem Reality Kranj, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 615.000 ATS s pp. Stanovanju
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001
Z 2001/00743
IZ-7687
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00743, ki ga je dne 31. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 123, v izmeri
45,69 m2, v 11. nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Preglov trg 10, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču, vse na parc. št. 158, 1155/1, 1161,
1162/1, 1160/4 in 1159/1, k.o. Moste in
parc. št. 1052/5, k.o. Slape ter na skupnih
delih, objekth in napravah, ki je last dolžnika in zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko Službo
družbenega knjigovodstva v RS, Podružnica v Ljubljani, Titova 66 z dne 12. 11. 1991
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in aneksa k pogodbi z dne 18. 11. 1991,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,720.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001
Z 2001/00153
IZ-7688
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00153 z dne 30. 5. 2001,
je bilo stanovanje v izmeri 92,65 m2, v I.
nadstropju stanovanjske hiše, Vrhovčeva 1,
Ljubljana, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12. 2000,
sklenjene med Ivanko Smrdel, Pot na Orlek
3, Pivka, kot prodajalko ter dolžnico kot
kupovalko, z dnem 30. 5. 2001 zarubljeno
v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 86.153
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001
Z 2001/00749
IZ-7689
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00749, ki ga je dne 30. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 18,
v izmeri 77,70 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Vojkova c. 73, Ljubljana, stoječem na parc. št.
479, 480, 834, 408/2, 47, 477/2, k.o.
Brinje, s solastninsko pravico na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika in zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BS-3 ST-2 138/80 z dne
27. 10. 1980 in dodatka k prodajni pogodbi z dne 19. 2. 1982, sklenjenih s prodajalcem SOZD ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,495.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001
Z 2001/00748
IZ-7690
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00748, ki ga je dne 30. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 18,
v izmeri 77,70 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Vojkova c. 73,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 479, 480,
834, 408/2, 47, 477/2, k.o. Brinje, s solastninsko pravico na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BS-3 ST-2 138/80 z dne 27. 10.
1980 in dodatka k prodajni pogodbi z dne
19. 2. 1982, sklenjene s prodajalcem
SOZD ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova
5, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,165.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001

Št.

Z 2001/00596
IZ-7691
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00596, ki ga je dne 23. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 37,
v VII. nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Trnovski pristan 8, Ljubljana, v skupni izmeri 77,13 m2, na lokaciji E-2, v soseski VS 1 Trnovo, ki je last zastaviteljev, na
podlagi soinvestitorske pogodbe VS-1
71/84 z dne 26. 9. 1984, dodatka št. 1 z
dne 28. 11. 1985 ter dodatka št. 2 z dne
28. 11. 1985, sklenjenih z Zavodom za izgradnjo Ljubljane, Kersnikova 10, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB
banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
Z 2001/00687
IZ-8110
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00687, ki ga je dne 5. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, v II.
nadstropju objekta Tržaška 132, Ljubljana, in sicer pisarne št. 216, 217, 218,
219, s pripadajočim delom hodnika v
izmeri 22,80 m 2, vse v skupni izmeri
102,40 m2, kar predstavlja 113/10000
idealnega deleža na celotni poslovni stavbi ter s pripadajočima dvema parkirnima
mestoma ob poslovnem objektu, v sorazmerju s kupljeno površino poslovnih prostorov, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 2001 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjenih s prodajalcem Valkarton, d.d., Logatec. Celoten objekt leži na parc. št.
1570/4, 1571/2, 1573/4, 1565/1,
1572/1, 1572/3, 1569/1, 1570/1, vse
k.o. Vič, zastavna pravica v korist upnice
Abanke, d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001
In 01/00035
IZ-8094
In 01/00031
Na podlagi sklepov opr. št. In 01/00031
in In 01/00035 z dne 4. 6. 2001, je Okrajno sodišče v Ljutomeru zarubilo parc. št.
875/10, pripisano pri vl. št. 1323, k.o. Ljutomer, na kateri je zgrajena stanovanjska
hiša – dvojček, katerega neto tlorisna površina v pritličju znaša ca. 110 m2, z možnostjo ureditve mansardnega dela v približno enaki površini, katero nepremičnino je
dolžnik pridobil na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene pri notarju pod opr. št. SV 499/98
z dne 9. 10. 1998.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 4. 6. 2001
Z 2001/00379
IZ-7251
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 350/01 z dne 13. 4. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00379
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z dne 23. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 12, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Pajkova ul.
22, v izmeri 75,10 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 12 in pripadajoči delež skupnih
prostorov in skupnih delov stavbe, ki je v
lasti Šauperl Vinka in Šauperl Suzane na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 3. 2001 in dodatka št. 1 k tej kupoprodajni pogodbi z dne 12. 4. 2001, v korist
upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg
18, Maribor, v višini 3,080.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2001
Z 2001/00400
IZ-7256
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št.
SV 575/01 z dne 19. 4. 2001, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/00400 z dne
30. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 43, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, na naslovu
Antoličičeva 14, v izmeri 57,61 m2. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču
objekta, v katerem se nahaja. Stanovanjska
hiša v Mariboru, Antoličičeva 14, je zgrajena na parc. št. 1597, k.o. Sp. Radvanje,
vpisane pri vl. št. 1628, k.o. Sp. Radvanje
in je last dolžnikov, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2001, sklenjene
med Darkom Pehlićem, kot prodajalcem in
Vilkom Herzmanskym in Sonjo Kosič, kot
kupcema, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Kärtner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, v višini 385.000 ATS s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2001
Z 2001/00402
IZ-7258
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 333/2001 z dne 23. 4. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00402 z dne 30. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško kjigo:
– enosobnega stanovanja št. 17, v izmeri 35,67 m2, v stanovanjskem objektu Goriška 8 v Mariboru, ki je v lasti zastavitelja, kar
je razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999,
– enosobnega stanovanja št. 50, v izmeri 35,73 m2, v stanovanjskem objektu Regentova 4 v Mariboru, ki je v lasti zastavitelja, kar je razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999,
v korist upnice Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice v višini 8,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2001
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IZ-7259
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, do dolžnika Safe Invest – Mreža, d.o.o.,
Gosposvetska 84, Maribor, v višini
80,000.000 SIT s pp, dovoli in odreja popis
stvari v korist upnice, ki so last dolžnika, in
sicer poslovni prostor z oznako II/2, pisarne
št. 200, 202, 204 in del neograjenega hodnika, hodnik med II/3 in II/5, pisarni št.
206 in 209, II/4 – pisarni št. 211 in 212,
čajna kuhinja št. 210, shramba št. 214, skladišče št. 213 ter II/5 – predavalnica št. 207,
vse v skupni izmeri 359,92 m2, kar se nahaja
v drugem nadstropju trgovsko-poslovnega
objekta Osojnika 3–5 na Ptuju, zgrajenega
na parceli št. 1124, pripisani vlož. št. 2596,
k.o. Ptuj, s pravico uživanja sorazmernega
dela zemljišča na katerem stoji poslovna stavba ter trajno pravico uporabe skupnih delov
in skupnih naprav zgradbe. Poslovni prostori
so v lasti dolžnika – zastavitelja do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3.
1999, sklenjene med dolžnico kot kupcem
in Safe Invest, zavarovalniško posredovanje,
d.d., Gosposvetska c. 84, Maribor, kot prodajalcem.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prevpovedi odtujitve in obremenitve v upničino
korist.
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se dovoli predznamba zastavne pravice na navedeni nepremičnini v korist upnice
za zavarovanje bodoče in pogojne terjatve
upnice v višini največ 80,000.000 SIT s pp,
ki jo bo upnica upravičila v roku 10 let od
sklenitve sporazuma s predložitvijo novih pogodb, sklenjenih med upnico in dolžnikom
ali sklenjenih aneksov k tem pogodbam,
najkasneje do vključno 13. 5. 2009.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 2. 2000
Z 14/2001
IZ-7682
Na podlagi sklepa opr. št. Z 14/2001, ki
ga je dne 4. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče
v Sevnici, je bil dne 4. 5. 2001 opravljen
rubež na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer na poslovnem lokalu A v
Sevnici, Planinska 5, v pritličju, stoječem na
parc. št. 30/11, 29/2 in 871/9, vse pripisane pri vl. št. 190, k.o. Šmarje, s pripadajočimi opravičenji in dolžnostmi do celotne stavbe, oziroma njenih skupnih delov, vse v obsegu solastninskega deleža do 114/1000,
last dolžnika oziroma zastavitelja Bombi XXL
Franc Špan s.p., Planinska 5, Sevnica, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
1996, v korist upnice Dolenjske banke d.d.,
Novo mesto, Seidlova 3, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 31. 5. 2001
In 31/00
IZ-7260
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, proti dolžnikoma 1. Zabric
Davorinu, Slavniška cesta 5, Kozina in tudi
Novi Log 7a, Hrastnik ter 2. Altes, d.o.o.,
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Hrpelje, Hrpelje 13, Kozina, zaradi izterjave
11,381.930,60 SIT s pp, dne 31. 5. 2001,
ob navzočnosti pooblaščenca upnice Bandelj Iztoka in nenavzočnosti dolžnikov, na
podlagi drugega in tretjega odstavka 211.
člena ZIZ, sestavilo naslednji zapisnik o rubežu nepremičnine:
– stanovanje na naslovu Hrpelje št.
13/d, last dolžnika Zabric Davorina, Slavniška cesta št. 5, Kozina in tudi Novi Log št.
7/a, Hrastnik, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 10. 1991, sklenjene med Podjetjem Steklarna Hrpelje, p.o., Hrpelje št.
29 in Zabric Davorinom Hrpelje 13/d, s
popisom trisobnega stanovanja št. 33, v III.
nadstropju, v izmeri 73,93 m2, ki obsega tri
sobe, kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo,
ložo in klet, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in objektih in napravah
stanovanjske hiše ter pripadajočem stavbnem zemljišču in
– stanovanje na naslovu Ivana Turšiča
št. 5, Sežana, last dolžnika Altes, d.o.o.,
Hrpelje, Hrpelje 13, Kozina, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 1996,
sklenjene med Ukmar Rajkom, Ivana Turšiča št. 5, Sežana in Altes, d.o.o., Reška
cesta št. 14, Kozina, s popisom trisobnega
stanovanja št. 11, v I. nadstropju, v izmeri
69,87 m2, ki obsega dnevno sobo, dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo, hodnik,
balkon in klet.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 5. 2001
In 99/00072
IZ-5465
V izvršilni zadevi upnice RS, Ministrstva
za finance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Oddelek v Mariboru, proti dolžnici Sonji Pušnik, Partizanska ul. 8, Slovenska Bistrica,
zaradi izterjave 3,111.564,73 SIT s pp, je
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na naroku za opravo rubeža nepremičnine, dne
26. 4. 2001 sklenilo:
po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. In 99/00072 z
dne 26. 4. 2001, se dovoli rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, v korist
upnice RS, Ministrstva za finance, Izpostave
Slovenska Bistrica, in sicer poslovnega prostora št. 2, v izmeri 66,25 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu na Partizanski 6–
8 v Slovenski Bistrici, katerega lastnica je
dolžnica, objekt je lociran na parc. št. 1329
in 1330, k.o. Slovenska Bistrica. Rubež ima
pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 5. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
In 2001/00211
SR-7276
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upnice Vele Trgovske družbe, d.d., Ljubljanska
cesta 65, Domžale, zoper dolžnika Ređepi
Nehata, Rimska cesta 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 195.927,60 SIT s pp, dne 23. 5.
2001 sklenilo:

dolžniku Ređepi Nehatu, ki se nahaja v
tujini, se postavi začasni zastopnik odv. Ivo
Kekec, Gregorčičeva 2, Kamnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2001
I P 35/97
SR-7275
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Vesni Rezar, po določilu 4. točke
drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku, dne 18. 10. 2000 v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Kreslina,
Prešernova 30, Rakičan, ki ga zastopa Danilo Hari, odvetnik iz Murske Sobote, zoper
toženo stranko Vojka Lešnika, Gačnik 18,
Pesnica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 13.000 DEM, toženi stranki Vojku Lešniku postavilo začasno zastopnico Zalo Lešnik, univ. dipl. prav., strokovno sodelavko Okrajnega sodišča v Mariboru.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopala toženo
stranko, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo Center za socialno delo
sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2001
P 131/2000
SR-4127
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožnem sodniku Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Brede Sedej,
Chengdujska 10, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper
toženi stranki 1. Ivana Sedeja, Dolenji Novaki 1, Cerkno in 2. Matjaža Peternela, Čevljarska 12, Žiri, ki ga zastopa odv. Brane
Koželj iz Kranja, zaradi razveljavitve kupoprodajne pogodbe in predpogodbe, pcto.
2,100.000 SIT, sklenilo:
prvemu tožencu Ivanu Sedeju se postavi
začasno zastopnico odv. Cvetko Tušek iz
Gorenje vasi, Gorenja vas 61. Odvetnica
Cvetka Tušek, univ. dipl. pravnica, bo zastopala prvega toženca v pravdni zadevi P
131/2000 od dneva postavitve in vse dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2001

Oklici pogrešanih
N 1/2001
PO-5515
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljice Mestne občine Koper zoper nasprotno udeleženko Catterino
Caversich, ženo Antona, roj. Gregorič, ki jo
zastopa skrbnica za poseben primer Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19, zaradi
razglasitve pogrešane za mrtvo sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev za mrtvo pogrešane Catterine Caversich, žene
Antona, rojene Gregorič.
Pogrešano pozivamo, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi oglasa v Uradnem listu RS,
ker bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2001
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Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
CELJE
Rg-4605
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/04524 z dne 16. 3.
2001 pri subjektu vpisa DOM ZA VARSTVO
ODRASLIH VELENJE, sedež: Kidričeva
23, 3320 VELENJE, vpisanem pod vložno
št. 1/00448/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5057167
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik IMPERL HELENA, Koroška 13 b,
3320 VELENJE, razrešitev: 14. 12. 2000,
zastopa brez omejitev; direktor GROŠELJ
JULIJANA, Cesta bratov Mravljakov 19, 3320
VELENJE, imenovanje: 15. 12. 2000.
Rg-6213
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03112 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GLIN HOLDING
Lesna industrija, d.o.o. NAZARJE, sedež:
Lesarska 10, 3331 NAZARJE, vpisanem
pod vložno št. 1/00453/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov, poslovnih deležev in spremembe
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5039142
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ, d.d., Kotnikova 28,
1000 LJUBLJANA, vložek: 40.462.691,30
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 12. 1998;
SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d.d.,
Dunajska 160, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.319.003,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1998; KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.992.570,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1998; NADŠKOFIJA LJUBLJANA, Ciril Metodov trg 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.630.074,90 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 4. 1999; ENOTNI
POSLOVNI DELEŽ, 3331 NAZARJE,
vložek: 16.521.042,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 12. 1998.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 14. 4. 1999.
Rg-6681
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/03717 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa VBRIZG – SCHULLER IN OSTALI prevozništvo in storitve,
d.n.o., sedež: Veliko širje 27, 1432 ZIDANI MOST, vpisanem pod vložno št.
1/06618/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe, spremembe zastopnika, dejavnosti ter spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1192663

Št.

Ustanovitelji: SCHULLER JANEZ, VELIKO ŠIRJE 27, 1432 ZIDANI MOST, vložek:
0,00 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
13. 9. 2000; LIPOVŠEK – SCHULLER MARIJA, Veliko Širje 27, 1432 ZIDANI MOST,
vložek: 0,00 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 13. 9. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik LIPOVŠEK – SCHULLER MARIJA,
Veliko Širje 27, 1432 ZIDANI MOST, imenovanje: 13. 9. 2000; družbenik SCHULLER JANEZ, VELIKO ŠIRJE 27, 1432 ZIDANI MOST, razrešitev: 13. 9. 2000, zastopa brez omejitev; prokurist SHULLER JANEZ, Veliko širje 27, 1432 ZIDANI MOST,
imenovanje: 13. 9. 2000.
Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 14. 5. 2001; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris
14. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 14. 5.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 14. 5.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 14. 5.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 14. 5.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 14. 5. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 14. 5. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
14. 5. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 14. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 14. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 14. 5. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 14. 5.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 14. 5. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 14. 5. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
14. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 14. 5.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 14. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 14. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 14. 5. 2001; 6022 Storitve taksistov,
izbris 14. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 14. 5. 2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 14. 5. 2001; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 14. 5. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
14. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 14. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 14. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 14. 5.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
14. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 14. 5. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 14. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 13. 9. 2000.
Rg-6682
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/03836 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa PRO podjetje za
računalniški inženiring in trgovino,
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d.o.o., Celje, sedež: Zagrad 57, 3000
CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/03631/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembe dejavnosti in
uskladitve s SKD ter spremembe akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5581052
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKODA BORIS, Zagrad 57,
3000 CELJE, vložek: 3.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Dejavnost: 30010 Proizvodnja pisarniških strojev, vpis 16. 5. 2001; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov, vpis 16. 5. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 16. 5.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
16. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
16. 5. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 16. 5. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 16. 5.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 16. 5. 2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis 16. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 16. 5. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 16. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
16. 5. 2001; 64200 Telekomunikacije, vpis
16. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 16. 5. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 16. 5. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 16. 5. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 16. 5. 2001; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 16. 5. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 16. 5. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 16. 5. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 16. 5. 2001; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, vpis 16. 5. 2001;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
16. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 16. 5. 2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 16. 5.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 16. 5. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 16. 5.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 16. 5.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 16. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
16. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 16. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 16. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 22. 9. 2000.
Razno: Opombe: – pri šifri 74.120 vse
razen revizijske dejavnosti
Rg-6971
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/02487 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa HOTELI KD hote-
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lirstvo in gostinstvo, d.d., sedež: Celjska
cesta 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vpisanem pod vložno št. 1/06773/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe statuta s temile podatki:
Matična št.: 1253247
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 25. 4. 2000.
Rg-6979
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/03248 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa HOTEL EVROPA
d.d., Celje, sedež: Krekov trg 4, 3000
CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/01790/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004861
Člani nadzornega sveta: KENDA ALEŠ,
izstop 4. 7. 2000; TOMAŽEVIČ – ANIČIN
TANJA, izstop 4. 7. 2000; MIRNIK IVAN,
vstop 4. 7. 2000; ŽEVART MILAN, vstop
4. 7. 2000.
Rg-6980
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/03276 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa DRAVINJSKI DOM
trgovina in storitve d.d., sedež: Celjska
cesta 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vpisanem pod vložno št. 1/00406/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5025893
Člani nadzornega sveta: ŠIFRER DARKO, izstop 10. 7. 2000; KLADNIK BOJAN,
vstop 10. 7. 2000.
Rg-6986
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/03841 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRAD MONT gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o., sedež:
Cesta na Dobrovo 7, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/03129/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5850363
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor HORVATIČ ANTON ZVONIMIR, Cesta na Dobrovo 7, 3000 CELJE, razrešitev:
10. 10. 2000, zastopa brez omejitev; direktor MOLJK VALENTIN, Na selah 17,
1431 DOL PRI HRASTNIKU, imenovanje:
10. 10. 2000.
Rg-6987
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/04118 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa DIMNIKARSKO
PODJETJE DIMNIKARSTVO d.o.o. Celje,
Gosposka ulica 3, sedež: Gosposka 3,
3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/00037/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter spremembe
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5067405
Ustanovitelji: MLAKAR HEDVIKA, MARIBORSKA CESTA 79, 3000 CELJE, vložek:
220.220,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 1. 2000; KAŠE GABRIJELA, CIGALETOVA ULICA 2, 3000 CELJE, vložek:
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236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1994; LAZAR VLADO, TEHARSKA CESTA
72, 3000 CELJE, vložek: 164.050,18 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; TOMAŽIČ
JANKO, MAISTROVA ULICA 26, 3000 CELJE, vložek: 145.808,68 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1994; TRUSK JOSIP, Zagata
4, 3000 CELJE, vložek: 218.772,47 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; ZALOKAR BRANKO, PODPEČ NAD MAROFOM
11, 3225 PLANINA PRI SEVNICI, vložek:
145.808,68 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994; FERLEŽ ZDRAVKO, LUTRIJE
11/A, 3232 PONIKVA, vložek: 145.808,68
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; ROMIH IVAN, DEBRO 45, 3270 LAŠKO,
vložek: 236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; CVEK JOSIP, ULICA
BRATOV VOŠNJAKOV 3, 3000 CELJE,
vložek: 236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; ILIJAŠ JOŽE, POŽENELOVA ULICA 7, 3270 LAŠKO, vložek:
236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994; ŠUPERGER SILVESTER,
KRABERK 13, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vložek: 145.808,68 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; VRŠNAK MILAN,
ZAGAJ 25, 3232 PONIKVA, vložek:
218.772,47 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994; GLAVICA PETER, AŠKERČEV
TRG
13,
3270
LAŠKO,
vložek:
236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994; REBERŠAK JANEZ, DRENSKO REBRO 33, 3261 LESIČNO, vložek:
145.808,68 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1994; VRŠNAK SLAVKO, ZAGAJ
25/A, 3232 PONIKVA, vložek: 218.772,48
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; PETRAK STANKO, ZAGRAD 128, 3000 CELJE, vložek: 236.956,72 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994; LOČIČNIK LADISLAV, PODLOG POD BOHORJEM 8, 3225
PLANINA PRI SEVNICI, vložek: 145.808,68
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1994.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 17. 10. 2000.
Rg-6988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/04319 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa HARDSTORE družba za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Mariborska 63, 3000 CELJE, vpisanem
pod vložno št. 1/06863/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža, zastopnika, dejavnosti ter spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1318705
Sedež: Kidričeva 3, 3000 CELJE
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZUPANC SERGEJ, Petrovče 141,
3301 PETROVČE, razrešitev: 15. 1. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor GLUŠIČ
MARJAN, Arja vas 26 a, 3301 PETROVČE,
imenovanje: 15. 1. 2001.
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 21. 5. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 21. 5. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 21. 5.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 21. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
21. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 27. 9. 2000.

Rg-6993
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/04457 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA
ŠOLA ROGAŠKA SLATINA, sedež: Izletniška ulica 15, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisanem pod vložno št. 1/04344/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5087961
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravnatelj UNGAR MAJDA, Stritarjeva 3, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 30. 9.
1997, zastopa brez omejitev, kot v.d. ravnateljica; ravnatelj UNGAR MAJDA, Stritarjeva 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA, imenovanje: 30. 9. 1997.
Rg-7030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/00618 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa LESK, galanterija
in trgovina, d.o.o., Frankolovo 14 f,
sedež: Frankolovo 14 f, 3213 FRANKOLOVO, vpisanem pod vložno št.
1/01009/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe in uskladitve dejavnosti s SKD ter spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5357080
Dejavnost: 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin, izbris 23. 5. 2001; 2862
Proizvodnja drugega orodja, izbris 23. 5.
2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja,
vpis 23. 5. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 23. 5. 2001; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin, izbris
23. 5. 2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 23. 5. 2001; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
23. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
23. 5. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 23. 5. 2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 23. 5.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 23. 5. 2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom, izbris 23. 5.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
23. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
23. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 23. 5. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
23. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 23. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 23. 5.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 23. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 15. 11. 2000.
Razno:
Opomba:
Pri
dejavnosti
G/51.180 vse, razen farmacevtskih izdelkov. Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen
orožja in streliva. Pri dejavnosti K/74.120
vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-7046
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/00912 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa HYPO LEASING
CELJE Podjetje za financiranje d.o.o.,
sedež: Ljubljanska cesta 20, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št. 1/06455/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5920116
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠPAN BOŽIDAR, Planina 39/A, 3225
PLANINA, razrešitev: 19. 3. 2001, zastopa
brez omejitev.
Rg-7168
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/01411 z dne 28. 5.
2001 pri subjektu vpisa KOPLAST plastični izdelki d.d., sedež: Tovarniška 2, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vpisanem pod
vložno št. 1/02513/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika
ter spremembe članov nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5466148
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OBRUL MARIJAN, Partizanska 18,
2317 OPLOTNICA, razrešitev: 3. 3. 2000,
zastopa brez omejitev; direktor MLAKAR
MAKSIMILJANA, Vinogradna ulica 5, 3210
SLOVENSKE KONJICE, imenovanje: 3. 3.
2000.
Člani nadzornega sveta: OBRUL MARJAN, izstop 11. 11. 1999; MLAKAR MAKSIMILJANA, izstop 11. 11. 1999; ŠTUMBERGER ALBIN, vstop 23. 2. 2000; PIŠOTEK BOŽA, vstop 23. 2. 2000.
Rg-7951
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/00160 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO d.o.o., sedež: Rogaška Slatina, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vpisanem pod vložno št. 1/05499/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5754089
Ustanovitelji: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,
D.D., Zdraviliški trg 14, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vložek: 47.551.451,21 SIT, ne
odgovarja, izstop: 5. 1. 2001; DIAGNOSTIČNI CENTER VILA BOGATIN, d.o.o.,
Bled, Pod skalo 4, 4260 BLED, vložek:
24.251.240,12 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 2001; ABAKUS – MEDICO poslovne
storitve, d.o.o., Partizanska c. 10, 3250
ROGAŠKA
SLATINA,
vložek:
12.363.377,31 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 2001; GORENŠEK MILAN, Dolenjska c. 160 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.902.058,05 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 2001; KUŽNAR – JUGOVAR MARJANCA, Žibernik 28, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 1.426.543,54 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 2001; RATKAJEC ILONKA, Žibernik 52, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 1.426.543,54 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 2001; SLIVNIK RUŽICA, Stritarjeva ul. 4, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vložek: 1.426.543,54 SIT, ne od-

Št.

govarja, vstop: 5. 1. 2001; LAVRIČ JOŽE,
Ob progi 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 475.514,51 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 2001; PODPLATNIK FELIKS, Žibernik 28, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 475.514,51 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 2001; ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
– ZDRAVSTVO d.o.o., Zdraviliški trg 9,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
3.804.116,09 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LESNIK EDVARD, Savudrijska 9,
6000 KOPER, razrešitev: 17. 1. 2001; direktor TEPEŠ BOJAN, Partizanska c. 10,
3250 ROGAŠKA SLATINA, imenovanje:
17. 1. 2001.
Dejavnost: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
izbris 29. 5. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 29. 5. 2001; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, izbris
29. 5. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 29. 5. 2001;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, izbris 29. 5. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 7230 Obdelava podatkov, izbris 29. 5. 2001; 72300
Obdelava podatkov, vpis 29. 5. 2001;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost, izbris 29. 5. 2001; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, vpis 29. 5. 2001; 8513 Zobozdravstvena dejavnost, izbris 29. 5. 2001;
85130 Zobozdravstvena dejavnost, vpis
29. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 5. 1. 2001.
Rg-7954
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/00169 z dne 30. 5.
2001 pri subjektu vpisa SEVERSON, Podjetje za inovativno dejavnost, proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., sedež:
Šempeter 113, 3311 ŠEMPETER,
vpisanem pod vložno št. 1/03372/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža, družbenika, poslovnih deležev, zastopnika, dejavnosti, povečanja
osnovnega kapitala ter spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5561248
Sedež: Starovaška ulica 13, 3311
ŠEMPETER
Osnovni kapital: 2.121.100,00 SIT
Ustanovitelji: KRT SONJA, Starovaška
ulica 13, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI
DOLINI, vložek: 1.721.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991; MOHORIČ
SEVERIN, Starovaška ulica 13, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, vložek:
400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KRT SONJA, Starovaška ulica 13,
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
imenovanje: 18. 12. 1991; direktor MOHORIČ SEVERIN, Starovaška ulica 13,
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
imenovanje: 27. 12. 2000.
Dejavnost: 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev, vpis 30. 5. 2001; 31100 Pro-
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izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev, vpis 30. 5. 2001; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila, vpis 30. 5. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 30. 5. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 30. 5. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 30. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 30. 5.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 27. 12. 2000.

KOPER
Rg-5665
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00723 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa GABIANO d.o.o.
Trgovina, šport, turizem, sedež: Industrijska cesta 2E, 6310 IZOLA, vpisanem pod
vložno št. 1/01040/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5157552
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor RADUJKO JOŽICA, Razgled 4, 6310
IZOLA, razrešitev: 20. 12. 2000, zastopa
brez omejitev; direktor KOREN KLAVDIJA,
Obala 117, Lucija, 6320 PORTOROŽ, imenovanje: 20. 12. 2000, zastopa brez omejitev; prokurist JOVANOVIĆ MARJAN, Kajuhova 28, 6310 IZOLA, imenovanje: 20. 12.
2000.
Rg-5745
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00947 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa DIVAS, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Kolodvorska ul. 9, 6210 SEŽANA, vpisanem
pod vložno št. 1/06018/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: poprava sklepa
Srg 630/2001 z dne 6. 4. 2001 z vpisom
pravilnega sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 1587943
Sedež: Kolodvorska ul. 9, 6215 DIVAČA
Rg-6376
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00908 z dne 30. 4.
2001 pri subjektu vpisa NORDADRIA, oskrba ladij, družba z omejeno odgovornostjo NORDADRIA, ship chandler, limited liability company, sedež: Vojkovo nabrežje št. 38, 6000 KOPER, vpisanem
pod vložno št. 1/05784/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1488252
Ustanovitelji: EMONA OBALA KOPER
d.d. Zunanja in notranja trgovina, Pristaniška ulica št. 12, 6000 KOPER, vložek:
15.000.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 3. 2001; ČERNELIČ ZMAGO, Korte
12c, 6310 IZOLA, vložek: 15.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BOŽNIK JOŽE, Prisoje 4, 6000 KOPER, razrešitev: 5. 4. 2001, zastopa brez
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omejitev; direktor ČERNELIČ ZMAGO, Korte 12c, 6310 IZOLA, imenovanje: 5. 4.
2001, zastopa brez omejitev.
Rg-6738
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00732 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa FASHION CONCEPT proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
sedež: Bošamarin 62, 6000 KOPER,
vpisanem pod vložno št. 1/05516/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov in njihovih deležev,
spremembe zastopnikov in predložitev čistopisa družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1318624
Ustanovitelji: BERTI CLAUDIO, Localita
Pra Secco 125, CARRE, ITALIJA, vložek:
577.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2.
2001; PEROTTO ROBERTO, Via Capitano
G. Sella 41, SCHIO, ITALIJA, vložek:
945.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2.
2001; MARCHIORO FLAVIO, Via G. D Annunzio 47, SAN VITO DI LEGUZZANO, VICENZA, vložek: 577.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2. 2001; GENTILINI S.R.L.,
Via Montello 82, MAROSTICA (VI), ITALIJA,
vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 4. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BERTI CLAUDIO, Localita Pra Secco
125, CARRE, ITALIJA, razrešitev: 7. 2.
2001, zastopa brez omejitev; direktor DAL
MISTRO ESTER, Cannaregio 4893/a, BENETKE, ITALIJA, razrešitev: 3. 4. 2001, zastopa brez omejitev; direktor GENTILINI
VALTER, Via Monte Summano 1, SARCEDO (VI), ITALIJA, imenovanje: 3. 4. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor SALVINI FABRIZIO, Via Castello 1/D, MASON VICENTINO, ITALIJA, imenovanje: 3. 4. 2001, zastopa brez omejitev.
Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 7. 2. 2001. Čistopis družbene pogodbe z dne 4. 3. 2001.
Rg-6755
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00810 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa TENDER, Trgovsko podjetje in servis, d.o.o., Koper,
sedež: Kraljeva 15, 6000 KOPER,
vpisanem pod vložno št. 1/04553/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5818117
Dejavnost: 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
“, vpis 15. 5. 2001; 3541 Proizvodnja motornih koles, vpis 15. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
15. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 15. 5. 2001; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 15. 5. 2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 15. 5. 2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 15. 5. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 15. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 15. 5. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
15. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za
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krajši čas, d.n., vpis 15. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 15. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 15. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 15. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 15. 5. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 15. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah, izbris 15. 5.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 15. 5.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 15. 5.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 15. 5.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
15. 5. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 15. 5.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 15. 5.
2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 15. 5. 2001;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 15. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
15. 5. 2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 15. 5. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 15. 5. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 15. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 5. 2001; 7482 Pakiranje, vpis
15. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 15. 5. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 15. 5. 2001; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 15. 5. 2001;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis 15. 5. 2001; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 15. 5. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
15. 5. 2001; 92712 Dejavnost igralnic, vpis
15. 5. 2001; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 15. 5. 2001.
Razno: Vpiše se omejitev pri dejavnosti
92712: samo igralni avtomati zunaj igralnic.
Rg-7042
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00817 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož, sedež: Obala 2, 6320
PORTOROŽ, vpisanem pod vložno št.
1/01100/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004837
Člani nadzornega sveta: AMBROŽIČ
BRANE, izstop 8. 3. 2001; ŠANTL MARIJA-MAGDALENA, izstop 8. 3. 2001; REKAR MARJAN, NAM. PREDSEDNIKA, vstop 8. 3. 2001; COLJA IRENA, vstop 8. 3.
2001; KOVAČEVIČ DARJA, vstop 8. 3.
2001; DEBELJAK ZORKA, vstop 8. 3.
2001.
Rg-7052
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01213 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa OMV ISTRABENZ,
holdinška družba, d.d. v angl. jeziku:
OMV ISTRABENZ Holding Company Plc,
sedež: Ferrarska 7, 6000 KOPER,
vpisanem pod vložno št. 1/04871/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika, imenovanje predsednika in namestnika predsednika uprave s temile podatki:

Matična št.: 5876281
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave CAMPAGNOL ENRICO, Via dello
Scorpione 24, CAORLE (VE), ITALIJA, razrešitev: 31. 3. 2001, zastopa brez omejitev
skupaj še z najmanj enim članom uprave;
zastopnik KRAUS WOLFGANG, Anton-Hanakgasse 26, LANGENZERSDORF, AVSTRIJA, imenovanje: 13. 4. 2001, Namestnik predsednika uprave, zastopa skupno
z drugim članom uprave; preds.uprave KOPRIVEC GOJKO, Krožna cesta 47, 6000
KOPER, imenovanje: 13. 4. 2001, zastopa
skupno z drugim članom uprave.
Rg-7174
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/01868 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa KEMIPLAS, kemična industrija in trgovina, d.o.o.,
sedež: Dekani 3a, 6271 DEKANI,
vpisanem pod vložno št. 1/01788/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5448794
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MORALIĆ FIKRET, Hrvoje Macanovića 14, ZAGREB, razrešitev: 15. 5.
2000, zastopa brez omejitev; direktor ŠČEVAK LJERKA, Vinogradska 30 a, ZAGREB
– HRVAŠKA, imenovanje: 15. 5. 2000.

KRANJ
Rg-5262
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/02793 z dne 24. 4.
2001 pri subjektu vpisa TIO PNEVMATIKA, proizvodnja industrijske pnevmatike in hidravlike, d.o.o., Lesce, sedež:
ALPSKA 43, 4248 LESCE, vpisanem pod
vložno št. 1/05383/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKOV, NAZIVA IN VLOŽKA DRUŽBENIKA SPREMEMBA ZASTOPNIKOV, DEJAVNOSTI IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO s temile podatki:
Matična št.: 5868459
Ustanovitelji: SLOVENSKE ŽELEZARNE
d.d., GERBIČEVA 98, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 45.095.600,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 9. 1994; CMC SYSTEM, LESCE, D.O.O., ALPSKA 43, 4248 LESCE,
vložek: 146.560.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 2000; ERMAN ANDREJ,
CESTA NA JEZERCA 10, 4240 RADOVLJICA, vložek: 33.821.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OMEJC BRANKO, ILIRSKA 18,
4270 JESENICE, razrešitev: 13. 7. 2000,
Direktor zastopa družbo skupaj s prokuristom; prokurist BORŠTNAR JAKOB, BRILEJEVA 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
13. 7. 2000; direktor PETERLIN GREGOR,
VRHOVCI C. XIV/3, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 13. 7. 2000, zastopa brez
omejitev.
Dejavnost: 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC), vpis 24. 4. 2001;
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi, vpis
24. 4. 2001; 27220 Proizvodnja jeklenih
cevi, vpis 24. 4. 2001; 27310 Hladno vle-
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čenje, vpis 24. 4. 2001; 27320 Hladno valjanje ozkega traku, vpis 24. 4. 2001;
27330 Hladno profiliranje, vpis 24. 4.
2001; 27340 Vlečenje žice, vpis 24. 4.
2001; 27350 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC), vpis 24. 4. 2001; 27410 Proizvodnja plemenitih kovin, vpis 24. 4. 2001;
27420 Proizvodnja aluminija, vpis 24. 4.
2001; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra, vpis 24. 4. 2001; 27440 Proizvodnja bakra, vpis 24. 4. 2001; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin, vpis 24. 4.
2001; 27510 Litje železa, vpis 24. 4.
2001; 27520 Litje jekla, vpis 24. 4. 2001;
27530 Litje lahkih kovin, vpis 24. 4. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
24. 4. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 24. 4. 2001; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
24. 4. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 24. 4. 2001; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 24. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
24. 4. 2001.
Rg-5266
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/02908 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa TOTAL INŽENIRING, kibernetika d.o.o., Škofja Loka,
Virmaše 14, sedež: VIRMAŠE 14, 64220
ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod vložno št.
1/04881/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME, SEDEŽA,
NASLOVA USTANOVITELJA IN ZASTOPNIKA, SPREMEMBA IN USKLADITEV DEJAVNOSTI, SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:
Matična št.: 5399114
Firma: TOTAL INŽENIRING, kibernetika d.o.o. Škofja Loka
Sedež: VIRMAŠE 142, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Ustanovitelji: ŽONTAR SIMON, VIRMAŠE 142, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 1993.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik ŽONTAR SIMON, VIRMAŠE 142,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 16. 4.
1993, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 25. 4. 2001;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis 25. 4. 2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 25. 4. 2001;
22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis
25. 4. 2001; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 25. 4. 2001; 45310
Električne inštalacije, vpis 25. 4. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
25. 4. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 25. 4. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 25. 4. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
25. 4. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 25. 4. 2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
25. 4. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 25. 4. 2001; 51470 Trgovina
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na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 25. 4. 2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 25. 4.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 25. 4. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 25. 4.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 25. 4. 2001; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 25. 4. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 25. 4. 2001; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 25. 4. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 25. 4. 2001; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
25. 4. 2001; 72100 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 25. 4. 2001; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 25. 4. 2001; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 25. 4. 2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
25. 4. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, vpis 25. 4. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 25. 4.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis
25. 4. 2001; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 25. 4. 2001; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 25. 4. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 25. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 25. 4. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 25. 4. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 25. 4. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 25. 4. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 25. 4.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 25. 4. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 25. 4.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 25. 4. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 4.
2001; 92110 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 25. 4. 2001; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov, vpis 25. 4. 2001;
92200 Radijska in televizijska dejavnost,
vpis 25. 4. 2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 25. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba Družbene pogodbe z dne 5. 9. 2000.
Rg-5728
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/00884 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa AR – TA, zastopanje, posredovanje, storitve, servis, trgovina, d.o.o., Preddvor, sedež: TUPALIČE
30, 4205 PREDDVOR, vpisanem pod vložno št. 1/04872/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA FIRME,
SKRAJŠANE FIRME, SEDEŽA, KAPITALA
DRUŽBENIKOV, ZASTOPNIKOV IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI s temile podatki:
Matična št.: 5790425
Firma: DOMES A & K, trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o. Kranj
Skrajšana firma: DOMES A & K d.o.o.
Kranj
Sedež: ULICA XXXI. DIVIZIJE 46,
4000 KRANJ
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Osnovni kapital: 2.122.606,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC IGOR, TUPALIČE 30, 4205 PREDDVOR, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 8. 2000; KOROŠEC IGOR, HOTEMAŽE 54, 4205
PREDDVOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 8. 2000; KOROŠEC MARIJA, HOTEMAŽE 54, 4205 PREDDVOR,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 8. 2000; KROPAR ALOJZIJ, UL. XXXI.
DIVIZIJE 46, 4000 KRANJ, vložek:
2.122.606,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 8. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOROŠEC IGOR, TUPALIČE 30,
4205 PREDDVOR, razrešitev: 31. 8. 2000,
zastopa brez omejitev; ostalo KOROŠEC
MARIJA, HOTEMAŽE 54, 4205 PREDDVOR, razrešitev: 31. 8. 2000, POSLOVODJA, zastopa brez omejitev; direktor
KROPAR ALOJZIJ, UL. XXXI. DIVIZIJE 46,
4000 KRANJ, imenovanje: 31. 8. 2000,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 17710 Proizvodnja nogavic,
vpis 17. 4. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil, vpis 17. 4. 2001;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 17. 4. 2001; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
vpis 17. 4. 2001; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 17. 4.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis 17. 4. 2001; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 17. 4. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 17. 4.
2001; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n., vpis 17. 4. 2001; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 17. 4. 2001; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 17. 4. 2001; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 17. 4. 2001; 45450 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 17. 4. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 17. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil, vpis 17. 4.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 17. 4. 2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 17. 4.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
17. 4. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
17. 4. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 17. 4.
2001; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 17. 4. 2001; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 4. 2001; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 17. 4. 2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
17. 4. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 17. 4. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 17. 4. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 17. 4. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 17. 4. 2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis 17. 4. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
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stojnicah, vpis 17. 4. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
17. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 17. 4.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 17. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 17. 4. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 17. 4.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 17. 4. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 17. 4. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 17. 4. 2001.
Rg-6970
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/02353 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa DATURA, podjetje
za vrtnarstvo, cvetličarsvo in urejanje
prostora Radovljica, d.o.o., sedež: JURČIČEVA 7, 4240 RADOVLJICA, vpisanem
pod vložno št. 1/04926/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA
FIRME, SKRAJŠANE FIRME, SEDEŽA,
OSNOVNEGA KAPITALA IN DELEŽA, DEJAVNOSTI s temile podatki:
Matična št.: 5778204
Firma: DATURA, podjetje za vrtnarstvo, cvetličarsvo in urejanje prostora,
d.o.o.
Skrajšana firma: DATURA d.o.o.
Sedež: ALPSKA 37 A, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.300.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT ANITA, BLEJSKA
C. 12, 4248 LESCE, vložek: 2.300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 5. 1993.
Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 21. 5. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 21. 5. 2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 21. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 21. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 21. 5.
2001; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 21. 5. 2001; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 21. 5.
2001; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 21. 5. 2001; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 21. 5.
2001; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 21. 5. 2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 21. 5. 2001; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 21. 5. 2001; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 21. 5. 2001; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
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vpis 21. 5. 2001; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
21. 5. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 21. 5. 2001; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 21. 5. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 21. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 5. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 21. 5. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 21. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 21. 5.
2001; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 21. 5.
2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 21. 5. 2001; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 21. 5. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 21. 5. 2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
21. 5. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 21. 5. 2001; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 21. 5. 2001; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 21. 5. 2001;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 21. 5. 2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
21. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 21. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 21. 5. 2001;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 21. 5.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
21. 5. 2001; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
21. 5. 2001; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 21. 5.
2001; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 21. 5. 2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 21. 5. 2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 21. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
21. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 21. 5. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 21. 5. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 21. 5. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 21. 5. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 21. 5. 2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 21. 5.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 21. 5.
2001; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 21. 5. 2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis 21. 5. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 21. 5. 2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 21. 5.
2001; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis 21. 5. 2001; 5273 Popravilo ur,
nakita, vpis 21. 5. 2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 21. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
21. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 21. 5.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
21. 5. 2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis
21. 5. 2001; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
21. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 21. 5.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 21. 5. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 21. 5. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 21. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 21. 5. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 21. 5.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 21. 5. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 21. 5. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
21. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 21. 5.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 21. 5.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 21. 5. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 21. 5. 2001; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
21. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
21. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 21. 5. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
21. 5. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 21. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
21. 5. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 21. 5. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 21. 5. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 21. 5. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 74150
Dejavnost holdingov, vpis 21. 5. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 21. 5. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 21. 5. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 21. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
21. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
21. 5. 2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis
21. 5. 2001; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 21. 5. 2001; 7482 Pakiranje, vpis
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21. 5. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 21. 5.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 21. 5. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 21. 5.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 21. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
21. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 21. 5. 2001.
Rg-6981
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/03344 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa TIGER BOHINJ,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, storive in izvoz ter uvoz, d.o.o., Srednja vas v
Bohinju, sedež: SREDNJA VAS V BOHINJU 89, 64267 SREDNJA VAS V BOHINJU,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/04552/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE KAPITALA, SPR. POSLOVNIH DELEŽEV, FIRME, SKR. FIRME,
SEDEŽA,
PRIIMKA
DRUŽBENICE,
NASL.DRUŽB IN ZAST., RAZŠIR.IN
USKL.DEJ., SPR. DRUŽBENE POGODBE
s temile podatki:
Matična št.: 5737249
Firma: TIGER BOHINJ, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIGER BOHINJ d.o.o.
Sedež: TRIGLAVSKA 18, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 3.472.000,00 SIT
Ustanovitelji: ODAR MARTIN, OB BELCI
9, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
1.736.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993; ODAR MOJCA, OB BELCI 9,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
1.736.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ODAR MARTIN, OB BELCI 9, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, imenovanje: 10. 2.
1993, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin, vpis 21. 5. 2001; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 21. 5. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 21. 5. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 21. 5. 2001; 0121 Reja govedi,
vpis 21. 5. 2001; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov, vpis 21. 5.
2001; 0123 Reja prašičev, vpis 21. 5.
2001; 0124 Reja perutnine, vpis 21. 5.
2001; 0125 Reja drugih živali, vpis 21. 5.
2001; 0130 Mešano kmetijstvo, vpis 21. 5.
2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
21. 5. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 21. 5. 2001;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis 21. 5. 2001; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve, vpis 21. 5.
2001; 0201 Gozdarstvo, vpis 21. 5. 2001;
0202 Gozdarske storitve, vpis 21. 5. 2001;
0501 Ribištvo, vpis 21. 5. 2001; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis 21. 5.
2001; 1010 Pridobivanje črnega premoga,
vpis 21. 5. 2001; 1020 Pridobivanje rjavega premoga in lignita, vpis 21. 5. 2001;
1030 Pridobivanje šote, vpis 21. 5. 2001;
1110 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, vpis 21. 5. 2001; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč,

Št.

vpis 21. 5. 2001; 1200 Pridobivanje uranovih in torijevih rud, vpis 21. 5. 2001;
1310 Pridobivanje železove rude, vpis
21. 5. 2001; 1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude,
vpis 21. 5. 2001; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene, vpis 21. 5. 2001;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede, vpis 21. 5. 2001; 1413 Pridobivanje
skrilavcev, vpis 21. 5. 2001; 1421 Pridobivanje gramoza in peska, vpis 21. 5. 2001;
1422 Pridobivanje gline in kaolina, vpis
21. 5. 2001; 1430 Pridobivanje mineralov
za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil, vpis 21. 5. 2001; 1440 Pridobivanje soli, vpis 21. 5. 2001; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n., vpis
21. 5. 2001; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega, vpis
21. 5. 2001; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa, vpis 21. 5.
2001; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa, vpis 21. 5.
2001; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov, vpis 21. 5.
2001; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja, vpis 21. 5. 2001; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis
21. 5. 2001; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin, vpis 21. 5. 2001;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob,
vpis 21. 5. 2001; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob, vpis 21. 5. 2001;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob, vpis 21. 5. 2001; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 1552 Proizvodnja sladoleda, vpis 21. 5. 2001; 1561 Mlinarstvo, vpis 21. 5. 2001; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov, vpis 21. 5.
2001; 15710 Proizvodnja krmil, vpis 21. 5.
2001; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali, vpis 21. 5. 2001; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic, vpis 21. 5.
2001; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis 21. 5. 2001; 1583 Proizvodnja
sladkorja, vpis 21. 5. 2001; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 1585 Proizvodnja testenin, vpis 21. 5. 2001; 1586 Predelava čaja in kave, vpis 21. 5. 2001; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis 21. 5. 2001; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane, vpis 21. 5. 2001; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n., vpis 21. 5. 2001; 1591
Proizvodnja žganih pijač, vpis 21. 5. 2001;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola, vpis
21. 5. 2001; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis 21. 5. 2001; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja, vpis 21. 5. 2001;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač, vpis 21. 5. 2001; 1596 Proizvodnja piva, vpis 21. 5. 2001; 1597 Proizvodnja slada, vpis 21. 5. 2001; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač, vpis 21. 5. 2001; 1600 Proizvodnja
tobačnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken, vpis
21. 5. 2001; 17200 Tkanje tekstilij, vpis
21. 5. 2001; 1730 Plemenitenje tekstilij,
vpis 21. 5. 2001; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil, vpis 21. 5.
2001; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
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oblog, vpis 21. 5. 2001; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež, vpis 21. 5.
2001; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 21. 5.
2001; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., vpis 21. 5. 2001; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov, vpis 21. 5.
2001; 1771 Proizvodnja nogavic, vpis
21. 5. 2001; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil, vpis 21. 5. 2001; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis 21. 5.
2001; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil,
vpis 21. 5. 2001; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, vpis 21. 5. 2001; 1823 Proizvodnja spodnjega perila, vpis 21. 5. 2001;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 21. 5. 2001; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 1910 Strojenje in
dodelava usnja, vpis 21. 5. 2001; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
1930 Proizvodnja obutve, vpis 21. 5. 2001;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis 21. 5. 2001; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč, vpis
21. 5. 2001; 2030 Stavbno mizarstvo, vpis
21. 5. 2001; 2040 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 21. 5. 2001; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 21. 5. 2001;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja, vpis 21. 5. 2001; 2111 Proizvodnja
vlaknin, vpis 21. 5. 2001; 2112 Proizvodnja papirja in kartona, vpis 21. 5. 2001;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže, vpis
21. 5. 2001; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja, vpis 21. 5. 2001; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis
21. 5. 2001; 2124 Proizvodnja tapet, vpis
21. 5. 2001; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis 21. 5.
2001; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis 21. 5.
2001; 2223 Knjigoveštvo in dodelava, vpis
21. 5. 2001; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov, vpis 21. 5. 2001; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
21. 5. 2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 21. 5. 2001; 2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis 21. 5.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 21. 5. 2001; 2310 Proizvodnja koksa, vpis 21. 5. 2001; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov, vpis 21. 5. 2001;
2330 Proizvodnja jedrskega goriva, vpis
21. 5. 2001; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov, vpis 21. 5. 2001; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov, vpis 21. 5. 2001; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij, vpis 21. 5. 2001; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij,
vpis 21. 5. 2001; 2415 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin, vpis 21. 5. 2001; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki,
vpis 21. 5. 2001; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki, vpis 21. 5.
2001; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov, vpis 21. 5. 2001; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis 21. 5. 2001; 2452 Proiz-
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vodnja parfumov in toaletnih sredstev, vpis
21. 5. 2001; 2461 Proizvodnja razstreliv,
vpis 21. 5. 2001; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje, vpis 21. 5. 2001; 2463
Proizvodnja eteričnih olj, vpis 21. 5. 2001;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij,
vpis 21. 5. 2001; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa, vpis 21. 5. 2001;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n., vpis 21. 5. 2001; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken, vpis 21. 5. 2001; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila, vpis
21. 5. 2001; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila, vpis 21. 5. 2001; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume, vpis
21. 5. 2001; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas, vpis 21. 5.
2001; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis 21. 5. 2001; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 21. 5. 2001; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 21. 5.
2001; 2611 Proizvodnja ravnega stekla,
vpis 21. 5. 2001; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla, vpis 21. 5. 2001;
2613 Proizvodnja votlega stekla, vpis 21. 5.
2001; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken,
vpis 21. 5. 2001; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike, vpis 21. 5. 2001; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike, vpis 21. 5. 2001; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike, vpis 21. 5. 2001; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike, vpis
21. 5. 2001; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike, vpis
21. 5. 2001; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic, vpis 21. 5. 2001;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo,
vpis 21. 5. 2001; 2651 Proizvodnja cementa, vpis 21. 5. 2001; 2652 Proizvodnja
apna, vpis 21. 5. 2001; 2653 Proizvodnja
mavca, vpis 21. 5. 2001; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis
21. 5. 2001; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo, vpis 21. 5. 2001;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis 21. 5. 2001; 2664 Proizvodnja
malte, vpis 21. 5. 2001; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis 21. 5.
2001; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca, vpis 21. 5. 2001;
2670 Obdelava naravnega kamna, vpis
21. 5. 2001; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev, vpis 21. 5. 2001; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 27100 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin (ECSC), vpis 21. 5.
2001; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi,
vpis 21. 5. 2001; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi, vpis 21. 5. 2001; 2731 Hladno
vlečenje, vpis 21. 5. 2001; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku, vpis 21. 5. 2001;
2733 Hladno profiliranje, vpis 21. 5. 2001;
2734 Vlečenje žice, vpis 21. 5. 2001;
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC),
vpis 21. 5. 2001; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin, vpis 21. 5. 2001; 2742 Proizvodnja aluminija, vpis 21. 5. 2001; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra, vpis
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21. 5. 2001; 2744 Proizvodnja bakra, vpis
21. 5. 2001; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin, vpis 21. 5. 2001; 2751 Litje železa, vpis 21. 5. 2001; 2752 Litje jekla, vpis 21. 5. 2001; 2753 Litje lahkih kovin, vpis 21. 5. 2001; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin, vpis 21. 5. 2001; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 21. 5. 2001; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 21. 5.
2001; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 21. 5.
2001; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje, vpis 21. 5.
2001; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje, vpis
21. 5. 2001; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 21. 5. 2001; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino, vpis 21. 5. 2001; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin, vpis 21. 5. 2001; 2852 Splošna mehanična dela, vpis 21. 5. 2001; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja, vpis 21. 5. 2001;
28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis
21. 5. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 21. 5. 2001; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja, vpis 21. 5. 2001; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod, vpis 21. 5. 2001; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
21. 5. 2001; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice, vpis 21. 5. 2001; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis
21. 5. 2001; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 21. 5. 2001;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila, vpis 21. 5. 2001;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev,
vpis 21. 5. 2001; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov, vpis 21. 5. 2001; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije, vpis 21. 5. 2001;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis
21. 5. 2001; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav, vpis 21. 5. 2001;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis
21. 5. 2001; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n., vpis 21. 5.
2001; 2931 Proizvodnja traktorjev, vpis
21. 5. 2001; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev, vpis 21. 5.
2001; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev, vpis 21. 5. 2001; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev, vpis 21. 5. 2001; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 21. 5. 2001; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo, vpis 21. 5.
2001; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo, vpis
21. 5. 2001; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona, vpis 21. 5.
2001; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene, vpis 21. 5. 2001; 2960
Proizvodnja orožja in streliva, vpis 21. 5.
2001; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis 21. 5. 2001; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 21. 5. 2001; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev, vpis 21. 5.
2001; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov, vpis
21. 5. 2001; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, vpis

21. 5. 2001; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
21. 5. 2001; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic, vpis 21. 5. 2001;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij, vpis 21. 5. 2001; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 21. 5. 2001; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila, vpis 21. 5. 2001; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n., vpis
21. 5. 2001; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent, vpis 21. 5. 2001; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav, vpis
21. 5. 2001; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in s,
vpis 21. 5. 2001; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 21. 5. 2001; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 21. 5. 2001; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme, vpis
21. 5. 2001; 3350 Proizvodnja ur, vpis
21. 5. 2001; 3410 Proizvodnja motornih
vozil, vpis 21. 5. 2001; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic “, vpis 21. 5. 2001; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 21. 5. 2001;
3511 Gradnja in popravilo ladij, vpis 21. 5.
2001; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis 21. 5. 2001;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, vpis 21. 5. 2001; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis 21. 5.
2001; 3541 Proizvodnja motornih koles,
vpis 21. 5. 2001; 3542 Proizvodnja koles,
vpis 21. 5. 2001; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide, vpis 21. 5. 2001; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n., vpis 21. 5. 2001;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis
21. 5. 2001; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega, vpis 21. 5. 2001; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis 21. 5. 2001; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n., vpis 21. 5. 2001;
3615 Proizvodnja žimnic, vpis 21. 5. 2001;
3621 Kovanje kovancev in medalj, vpis
21. 5. 2001; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
36300 Proizvodnja glasbil, vpis 21. 5.
2001; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov,
vpis 21. 5. 2001; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač, vpis 21. 5. 2001;
3661 Proizvodnja bižuterije, vpis 21. 5.
2001; 3662 Proizvodnja metel in krtač, vpis
21. 5. 2001; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 21. 5. 2001; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis
21. 5. 2001; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 21. 5. 2001;
40101 Proizvodnja elektrike v HE, vpis
21. 5. 2001; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE, vpis 21. 5. 2001; 40103 Druga
proizvodnja elektrike, vpis 21. 5. 2001;
40104 Prenos elektrike, vpis 21. 5. 2001;
40105 Distribucija elektrike, vpis 21. 5.
2001; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži, vpis 21. 5. 2001; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo, vpis 21. 5.
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2001; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode, vpis 21. 5. 2001; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 21. 5.
2001; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 21. 5. 2001; 4521 Splošna
gradbena dela, vpis 21. 5. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 21. 5.
2001; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov, vpis 21. 5.
2001; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda,
vpis 21. 5. 2001; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 21. 5.
2001; 4531 Električne inštalacije, vpis
21. 5. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
21. 5. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 21. 5. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
21. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 21. 5. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
21. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 21. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 21. 5. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 21. 5.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 21. 5. 2001; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
21. 5. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 21. 5. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 21. 5. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
21. 5. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 21. 5. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
21. 5. 2001; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 5.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 5.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 5.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 21. 5. 2001; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
21. 5. 2001; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 21. 5. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 21. 5. 2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 21. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 21. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 21. 5.
2001; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 21. 5. 2001; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 21. 5.
2001; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 21. 5. 2001; 5125 Trgovina

Št.

na debelo s surovim tobakom, vpis 21. 5.
2001; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 21. 5. 2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 21. 5. 2001; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 21. 5. 2001; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 21. 5. 2001; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 21. 5. 2001; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
21. 5. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 21. 5. 2001; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 21. 5. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 21. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 5. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 21. 5. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 21. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 21. 5.
2001; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 21. 5.
2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 21. 5. 2001; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 21. 5. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 21. 5. 2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
21. 5. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 21. 5. 2001; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 21. 5. 2001; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 21. 5. 2001;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 21. 5. 2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
21. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 21. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 21. 5. 2001;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 21. 5.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
21. 5. 2001; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 21. 5. 2001; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 21. 5. 2001; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
21. 5. 2001; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 21. 5. 2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 21. 5.
2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 21. 5. 2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5241 Trgovina na
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drobno s tekstilom, vpis 21. 5. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 21. 5.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
21. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 21. 5. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
21. 5. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 21. 5. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 21. 5.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 21. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 21. 5. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
21. 5. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 21. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 21. 5. 2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 21. 5. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 21. 5. 2001; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 21. 5. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 21. 5. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 21. 5. 2001; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 21. 5. 2001; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 21. 5. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 21. 5. 2001;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
21. 5. 2001; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis
21. 5. 2001; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 21. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 21. 5. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 21. 5. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 21. 5. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 21. 5. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 21. 5. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 21. 5. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 21. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 21. 5.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 21. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 21. 5. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 21. 5. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 21. 5. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 21. 5. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
21. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 21. 5.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 21. 5.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 21. 5. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 21. 5. 2001; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
21. 5. 2001; 6010 Železniški promet, vpis
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21. 5. 2001; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 21. 5.
2001; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah, vpis 21. 5. 2001;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 21. 5.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
21. 5. 2001; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 21. 5. 2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis 21. 5. 2001; 6030 Cevovodni transport, vpis 21. 5. 2001; 6110
Pomorski promet, vpis 21. 5. 2001; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih, vpis
21. 5. 2001; 6210 Zračni promet na rednih linijah, vpis 21. 5. 2001; 6220 Izredni
zračni promet, vpis 21. 5. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 21. 5. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis 21. 5. 2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 21. 5. 2001; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu, vpis 21. 5.
2001; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, vpis 21. 5. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 21. 5. 2001; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 21. 5.
2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 21. 5. 2001; 6420 Telekomunikacije, vpis 21. 5. 2001; 6521 Finančni zakup (leasing), vpis 21. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 21. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 21. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 21. 5. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 21. 5.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 21. 5. 2001;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
21. 5. 2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 21. 5. 2001; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 21. 5.
2001; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem,
vpis 21. 5. 2001; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem, vpis 21. 5. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 21. 5. 2001; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 21. 5. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 21. 5.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 21. 5. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 21. 5. 2001; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe, vpis 21. 5.
2001; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 21. 5. 2001; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
21. 5. 2001; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 21. 5. 2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 21. 5.
2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 21. 5. 2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 21. 5. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis 21. 5.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis
21. 5. 2001; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti, vpis 21. 5. 2001;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 21. 5.
2001; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
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talni razvoj na področju humanistike, vpis
21. 5. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 21. 5.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
21. 5. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 21. 5.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
21. 5. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 21. 5. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 21. 5. 2001; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, vpis
21. 5. 2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis
21. 5. 2001; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 21. 5. 2001; 7482 Pakiranje, vpis
21. 5. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 21. 5.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 21. 5. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 21. 5.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 21. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
21. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 21. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 21. 5. 2001;
9211 Snemanje filmov in videofilmov, vpis
21. 5. 2001; 9212 Distribucija filmov in videofilmov, vpis 21. 5. 2001; 9213 Kinematografska dejavnost, vpis 21. 5. 2001;
9220 Radijska in televizijska dejavnost, vpis
21. 5. 2001; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje, vpis 21. 5. 2001; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
vpis 21. 5. 2001; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov, vpis 21. 5. 2001;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 21. 5. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis 21. 5. 2001; 92512 Dejavnost
arhivov, vpis 21. 5. 2001; 92521 Dejavnost muzejev, vpis 21. 5. 2001; 92522 Varstvo kulturne dediščine, vpis 21. 5. 2001;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov, vpis 21. 5. 2001;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
21. 5. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis
21. 5. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč, vpis 21. 5. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
21. 5. 2001; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 21. 5. 2001; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
21. 5. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 21. 5. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 21. 5. 2001;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
21. 5. 2001; 93030 Pogrebna dejavnost,
vpis 21. 5. 2001; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa, vpis 21. 5. 2001; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
21. 5. 2001; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem, vpis 21. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 30. 10. 2000.
Rg-6984
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/03497 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa CHEMETS proiz-

vodno, storitveno in trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., sedež: TRG PREŠERNOVE
BRIGADE 5, 4000 KRANJ, vpisanem pod
vložno št. 1/00814/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DEJAVNOSTI s temile podatki:
Matična št.: 5388236
Dejavnost: 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 23. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 23. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 23. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 23. 5. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 23. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 23. 5. 2001; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 23. 5.
2001.
Rg-7034
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/00739 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa EURO PLUS, podjetje za informacijski inženiring, d.o.o.,
Kranj, sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/04266/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI s temile podatki:
Matična št.: 5708320
Osnovni kapital: 1.528.282,00 SIT
Dejavnost: 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 23. 5. 2001.
Rg-7037
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/00779 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, sedež: TRG
TONETA ČUFARJA 4, 4270 JESENICE,
vpisanem pod vložno št. 1/00180/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA OSEBE POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:
Matična št.: 5053099
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LOGAR JOŽEF, PARTIZANSKA 46,
4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 28. 2.
2001, POSLOVNI IN PROGRAMSKI DIREKTOR, zastopa brez omejitev; direktor
SMOLE BRANKA, KORITNO 1, 4260
BLED, imenovanje: 1. 3. 2001, POSLOVNA IN PROGRAMSKA DIREKTORICA.
Rg-8660
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/03235 z dne 6. 6.
2001 pri subjektu vpisa GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o., sedež:
LJUBLJANSKA C. 11, 4240 RADOVLJICA, vpisanem pod vložno št. 1/00225/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKA ZARADI ODSVOJITVE POSLOVNEGA DELEŽA s temile podatki:
Matična št.: 5075459
Ustanovitelji: INFOND – ZLAT PID D.D.,
ULICA VITA KRAIGHERJA 5, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 9. 2000; AKTIVA AVANT I Pooblaščena investicijska družba d.d. Ljubljana,
DUNAJSKA 156 – WTC, 1000 LJUBLJANA, vložek: 51.003.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 2000.
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KRŠKO
Rg-6276
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2001/00091 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BREŽICE p.o., sedež: Levstikova 18,
8250 BREŽICE, vpisanem pod vložno št.
1/02217/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085896
Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 3. 5. 2001.
Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro:
74.120 vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-7955
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2001/00170 z dne 28. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRONA trgovina
in zastopanje d.o.o. Brežice, sedež: Črnc
50 a, 68250 BREŽICE, vpisanem pod
vložno št. 1/01878/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, kapitala, zastopnika, akta o ustanovitvi, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:
Matična št.: 5510864
Sedež: Črnc 50 a, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ RUDI, Črnc 50 a,
8250 BREŽICE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 4. 2001; PAVLIČ
SAŠO, Črnc 50/a, 8250 BREŽICE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PAVLIČ RUDI, Črnc 50 a, 8250 BREŽICE, razrešitev: 17. 4. 2001, zastopa brez
omejitev; direktor PAVLIČ SAŠO, Črnc
50/a, 8250 BREŽICE, imenovanje: 17. 4.
2001, brez omejitev.
Dejavnost: 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo, vpis 28. 5. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 28. 5. 2001; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis 28. 5.
2001; 0125 Reja drugih živali, vpis 28. 5.
2001; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 28. 5. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 28. 5. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 28. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 28. 5. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 28. 5. 2001; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 5. 2001; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi, vpis 28. 5. 2001;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 28. 5. 2001; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 5. 2001; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 28. 5.
2001; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 28. 5. 2001; 5147 Trgovina

Št.

na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 28. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 28. 5. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 28. 5. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 28. 5. 2001; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 28. 5. 2001; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 5. 2001; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 28. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 28. 5. 2001;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
28. 5. 2001; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 28. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 28. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 28. 5. 2001;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, vpis 28. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 28. 5. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 5.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
28. 5. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 28. 5.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 28. 5.
2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 28. 5. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
28. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17. 4. 2001.
Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro:
51.18 vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.
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Rg-9227
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2000/10659 z dne 20. 12.
2000 pri subjektu vpisa PROMOS PLUS,
d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino, vpisanem pod vložno št.
1/10424/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku likvidacije, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5899095
Firma: PROMOS PLUS, d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino – v
likvidaciji
Skrajšana firma: PROMOS PLUS,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kosi Marcel, razrešen 9. 6. 2000,
likvidator Pibernik Janez, Ljubljana, Derčeva ulica 39, imenovan 9. 6. 2000.

sti in sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5940559
Dejavnost: 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, vpis 8. 3. 2001;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic,
vpis 8. 3. 2001; 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 8. 3. 2001; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 8. 3. 2001; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis 8. 3. 2001; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih, izbris 8. 3. 2001; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela, izbris
8. 3. 2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 8. 3. 2001; 45310 Električne inštalacije, vpis 8. 3. 2001; 45320
Izolacijska dela, vpis 8. 3. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 8. 3. 2001; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 8. 3. 2001; 454 Zaključna gradbena dela, izbris 8. 3. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
izbris 8. 3. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 8. 3. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 8. 3. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, izbris 8. 3. 2001; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 8. 3.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
8. 3. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 8. 3. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
8. 3. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
8. 3. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 8. 3. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, vpis 8. 3. 2001; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 8. 3.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 8. 3. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 8. 3. 2001; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov, vpis 8. 3. 2001;
5540 Točenje pijač in napitkov, vpis 8. 3.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 8. 3. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis 8. 3. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 8. 3. 2001; 6024 Cestni tovorni promet, izbris 8. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 8. 3. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 8. 3. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis 8. 3. 2001;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis
8. 3. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov, vpis 8. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 30. 1. 2001.

Rg-4041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03724 z dne 8. 3.
2001 pri subjektu vpisa S & M KAPIĆ
d.n.o., prevozništvo in trgovina, Dobrunje, sedež: Galjevica št. 1, 1261 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/27768/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba in uskladitev dejavno-

Rg-4613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12886 z dne 12. 3.
2001 pri subjektu vpisa CERAR IN DRUŽBENIK d.n.o., storitveno podjetje, Moravče, sedež: Trg svobode 4, 1251 MORAVČE, vpisanem pod vložno št.
1/27471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
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sprememba firme, skrajšane firme, sedeža,
dejavnosti, osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5933587
Firma: CERAR IN DRUŽBENIK d.o.o.,
storitveno podjetje
Skrajšana firma: CERAR IN DRUŽBENIK d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zalog 4 A, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR IVANKA, Zalog
4/a, 1251 MORAVČE, vložek: 1.000,00
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 12. 3.
2001; CERAR CIRIL, Zalog 4/a, 1251 MORAVČE, vložek: 1.000,00 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 12. 3. 2001; CERAR
IVANKA, Zalog pri Moravčah 4 a, 1251 MORAVČE, vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 2001; CERAR CIRIL,
Zalog pri Moravčah 4 a, 1251 MORAVČE,
vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 3. 2001.
Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 12. 3.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis 12. 3. 2001; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, vpis 12. 3. 2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje, vpis 12. 3. 2001; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 12. 3. 2001;
28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
12. 3. 2001; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 12. 3. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 12. 3.
2001; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja,
vpis 12. 3. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis 12. 3. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 12. 3. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
12. 3. 2001; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod, vpis
12. 3. 2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 12. 3. 2001; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 12. 3.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis 12. 3. 2001;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 12. 3. 2001; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila, vpis 12. 3. 2001; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis
12. 3. 2001; 29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 12. 3. 2001; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije, vpis 12. 3. 2001; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis 12. 3.
2001; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, izbris 12. 3. 2001; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
vpis 12. 3. 2001; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis 12. 3. 2001; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n., vpis 12. 3. 2001; 29310 Proizvodnja
traktorjev, vpis 12. 3. 2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev, vpis 12. 3. 2001; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev, vpis 12. 3. 2001;
29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis
12. 3. 2001; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev, vpis 12. 3. 2001;
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29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo, vpis 12. 3. 2001; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo, vpis 12. 3. 2001;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona, vpis 12. 3. 2001; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne namene, vpis 12. 3. 2001; 29600 Proizvodnja orožja in streliva, vpis 12. 3. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis 12. 3. 2001; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 12. 3. 2001;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 12. 3. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 12. 3. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 12. 3.
2001; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 12. 3. 2001; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 12. 3. 2001; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 12. 3. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok, vpis 12. 3. 2001; 453 Inštalacije pri gradnjah, izbris 12. 3. 2001; 45310
Električne inštalacije, vpis 12. 3. 2001;
45320 Izolacijska dela, vpis 12. 3. 2001;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 12. 3. 2001; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 12. 3. 2001;
454 Zaključna gradbena dela, izbris 12. 3.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 12. 3. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 12. 3.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
12. 3. 2001; 45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 12. 3. 2001; 45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis 12. 3.
2001; 501 Trgovina z motornimi vozili, izbris 12. 3. 2001; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis 12. 3. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 12. 3. 2001; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 12. 3.
2001; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, izbris
12. 3. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 12. 3. 2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 12. 3.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 12. 3. 2001; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo “,
izbris 12. 3. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 12. 3. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
12. 3. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
12. 3. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 12. 3. 2001; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, izbris 12. 3. 2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 12. 3. 2001;
511 Posredništvo, izbris 12. 3. 2001;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 12. 3. 2001; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 12. 3. 2001; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 12. 3. 2001; 51140 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 12. 3. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 12. 3. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 12. 3. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 12. 3. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 12. 3. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 12. 3. 2001; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, izbris 12. 3. 2001; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 12. 3.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 12. 3. 2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 12. 3.
2001; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 12. 3. 2001; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 12. 3.
2001; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, izbris 12. 3. 2001;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 12. 3. 2001; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
12. 3. 2001; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 12. 3. 2001;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 12. 3. 2001;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 12. 3. 2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci, vpis 12. 3. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 12. 3.
2001; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe, izbris 12. 3. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 12. 3.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 12. 3. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 12. 3.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
12. 3. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 12. 3. 2001;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 12. 3. 2001; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki, izbris 12. 3. 2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, vpis 12. 3. 2001; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 12. 3.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 12. 3. 2001; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
12. 3. 2001; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 12. 3. 2001;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis 12. 3. 2001; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 12. 3.
2001; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom, izbris 12. 3. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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stroji, vpis 12. 3. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 12. 3.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 12. 3. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 12. 3.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 12. 3. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 12. 3. 2001;
517 Druga trgovina na debelo, izbris 12. 3.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 12. 3. 2001; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, izbris 12. 3.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
12. 3. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
12. 3. 2001; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah, izbris 12. 3. 2001;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 12. 3. 2001; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
12. 3. 2001; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 12. 3. 2001; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 12. 3.
2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
12. 3. 2001; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 12. 3. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 12. 3. 2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 12. 3.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis 12. 3. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
12. 3. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 12. 3. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 3.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 12. 3. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 12. 3. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 12. 3. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
12. 3. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 12. 3. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 12. 3. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 12. 3.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 12. 3.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 12. 3. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
12. 3. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 12. 3. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 12. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 12. 3. 2001; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, iz-
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bris 12. 3. 2001; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 12. 3. 2001;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
izbris 12. 3. 2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis 12. 3. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 12. 3. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 12. 3. 2001;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 12. 3.
2001; 551 Dejavnost hotelov, izbris 12. 3.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 12. 3. 2001; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas, izbris 12. 3.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 12. 3. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 12. 3.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 12. 3.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 12. 3.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 12. 3. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 12. 3. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
12. 3. 2001; 553 Gostinske storitve prehrane, izbris 12. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 12. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 12. 3.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 12. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 12. 3. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 12. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 12. 3. 2001; 554 Točenje
pijač in napitkov, izbris 12. 3. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 12. 3. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, vpis 12. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
12. 3. 2001; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering), izbris 12. 3.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 12. 3.
2001; 55520 Priprava in dostava hrane (catering), vpis 12. 3. 2001; 602 Drug kopenski promet, izbris 12. 3. 2001; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih
linijah, vpis 12. 3. 2001; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah, vpis 12. 3. 2001; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic, vpis 12. 3. 2001; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 12. 3. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 12. 3.
2001; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 12. 3. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 12. 3. 2001; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij, izbris
12. 3. 2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 12. 3. 2001; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, izbris 12. 3. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 12. 3. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
12. 3. 2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis 12. 3. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, izbris
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12. 3. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 12. 3. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris 12. 3.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 12. 3. 2001; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris 12. 3.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 12. 3. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 12. 3. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
12. 3. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 12. 3. 2001; 744
Ekonomsko propagiranje, izbris 12. 3.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 12. 3.
2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 12. 3.
2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
12. 3. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 12. 3.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 12. 3. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 12. 3. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 12. 3. 2001;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris 12. 3. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 12. 3.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 12. 3. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 12. 3.
2001; 85321 Dejavnost centrov za socialno delo, vpis 12. 3. 2001; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij, vpis 12. 3.
2001; 85324 Dejavnost varstveno delovnih
centrov, vpis 12. 3. 2001; 85329 Druge
socialne dejavnosti, vpis 12. 3. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 12. 3. 2001; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic, vpis 12. 3. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
12. 3. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 12. 3. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 12. 3.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 12. 3. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 12. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Vpiše se preoblikovanje iz d.n.o v d.o.o.
Rg-4614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/13081 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa KOS & CO. podjetje za trgovino, prevozništvo in storitve,
d.o.o. Log, sedež: Cesta OF 27, Log,
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
vpisanem pod vložno št. 1/17721/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev, zastopnikov, družbene pogodbe, sprememba in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5646146
Firma: KOS & CO. trgovina, prevozništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOS & CO. d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS RENAT, Cesta Osvobodilne fronte 27, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek: 2.074.220,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 1. 2001; KOS MARKO,
Cesta Osvobodilne fronte 27, 1351 LOG
PRI BREZOVICI, vložek: 1.071.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 2001; KOS
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NATAŠA, Cesta Osvobodilne fronte 27,
1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
1.029.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOS RENAT, Cesta Osvobodilne
fronte 27, 1351 LOG PRI BREZOVICI, razrešitev: 5. 1. 1998, zastopa brez omejitev;
prokurist KOS RENAT, Cesta Osvobodilne
fronte 27, 1351 LOG PRI BREZOVICI, imenovanje: 5. 1. 1998; prokurist KOS MARKO, Cesta Osvobodilne fronte 27, 1351
LOG PRI BREZOVICI, razrešitev: 5. 1.
1998; direktor KOS MARKO, Cesta Osvobodilne fronte 27, 1351 LOG PRI BREZOVICI, imenovanje: 5. 1. 1998; prokurist
KOS NATAŠA, Cesta Osvobodilne fronte
27, 1351 LOG PRI BREZOVICI, imenovanje: 5. 5. 1995.
Dejavnost: 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 21. 3. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 21. 3. 2001; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
21. 3. 2001; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
21. 3. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 21. 3. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 21. 3. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 21. 3. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 21. 3.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 21. 3. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 21. 3. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 21. 3. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 3. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 21. 3. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 21. 3. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 21. 3. 2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 21. 3. 2001; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 21. 3. 2001; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 21. 3. 2001; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 21. 3. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 21. 3. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 21. 3. 2001; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 21. 3.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 21. 3. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 21. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 21. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 21. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 21. 3. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 21. 3. 2001; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih, vpis 21. 3.
2001; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah, vpis 21. 3. 2001;
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60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah, vpis 21. 3. 2001; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 21. 3. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 21. 3.
2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 21. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 21. 3. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 21. 3. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 21. 3. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 21. 3. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
21. 3. 2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 21. 3. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 21. 3.
2001; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 21. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 26. 1. 2001.
Rg-4615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/13089 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa FORS družba za
finančno, organizacijsko in računovodsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02331/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, osnovnega kapitala, deležev,
ustanoviteljev, družbene pogodbe, naslova
ustanoviteljev in zastopnika, uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5290228
Firma: FORS, družba za finančno, organizacijsko in računovodsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FORS d.o.o.
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAMCAR STOJAN, Na
Brezno 16, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1989; ŠTAMCAR
ZDENKA, Na Brezno 16, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.250.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1989;
FORS, družba za finančno, organizacijsko
in računovodsko svetovanje, d.o.o., Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠTAMCAR STOJAN, Na Brezno 16,
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, imenovanje: 8. 10. 1991, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 3. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
21. 3. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 21. 3. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 21. 3. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
21. 3. 2001; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 21. 3. 2001; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 21. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 21. 3. 2001; 6024 Cestni tovorni
promet, vpis 21. 3. 2001; 6521 Finančni
zakup (leasing), vpis 21. 3. 2001; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n., vpis
21. 3. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 21. 3. 2001; 7414 Podjetni-

ško in poslovno svetovanje, vpis 21. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 21. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 5. 9. 2000.
Razno: Opomba: Pri šifri dejavnosti
65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
od tega le naslednje: – drugo finančno posredništvo, ki pretežno razporeja finančna
sredstva drugače kot s krediti – kupovanje
in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj
račun, z namenom pridobivanja dobička
Rg-4660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15467 z dne 14. 3.
2001 pri subjektu vpisa LACKNER hladilna tehnika, d.o.o., sedež: Tržaška 132,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/16599/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev,
deležev, akta o ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5623952
Ustanovitelji: MAROLT JANKO, Dravska
ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
525.000,05 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 12. 2000; KALTE-KLIMA-TECHNIK
LACKNER GMBH & COKG, St. Ruprechter
Strasse
18,
CELOVEC,
vložek:
1.574.999,95 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 12. 2000; LACKNER GUENTHER,
Florijan Groeger Strasse 1, CELOVEC,
vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 2000.
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 14. 3. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 14. 3. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 14. 3.
2001; 7415 Upravljanje s holding družbami, izbris 14. 3. 2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis 14. 3. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 14. 3. 2001; 7440
Oglaševanje, vpis 14. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe 20. 12. 2000.
Rg-4909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/01629 z dne 20. 3.
2001 pri subjektu vpisa EMONA – MERKUR trgovina na drobno, d.d., sedež:
Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/04671/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5284171
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
gen. dir. RUTAR FRANC, Tavčarjeva 22,
4000 KRANJ, razrešitev: 12. 6. 2000; gen.
dir. ČERIN ALEŠ, Dergomaška 19, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 13. 6. 2000.
Rg-4974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03363 z dne 14. 3.
2001 pri subjektu vpisa SIB NEPREMIČNINE Trgovina, zastopstvo, storitve d.o.o.,
Ljubljana, Čopova 38, sedež: Čopova
38, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/24328/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5566436
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PETEK DAMIJAN, OB POTOKU 21,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 10. 2. 2001;
direktor KLEMENČIČ VLADO, Rimska 16,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 2.
2001, Do imenovanja novega direktorja oziroma največ za obdobje enega leta od imenovanja.
Rg-5021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03597 z dne 16. 3.
2001 pri subjektu vpisa BLANK storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 115,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/28639/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev,
dejavnosti, osnovnega kapitala, deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5985307
Osnovni kapital: 3.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKODLAR TEREZIJA, Tržaška 115, 1000 LJUBLJANA, vložek:
755.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 1. 2001; BENET KATI, Bevke 61 C,
1360 BEVKE, vložek: 3.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠKODLAR TEREZIJA, Tržaška 115,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 3. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor BENET KATI, Bevke 61 C, 1360 BEVKE, imenovanje:
6. 2. 2001.
Dejavnost: 5010 Trgovina z motornimi
vozili, izbris 16. 3. 2001; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili, vpis 16. 3.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 16. 3. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
16. 3. 2001; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
izbris 16. 3. 2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 16. 3. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 16. 3.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 16. 3. 2001; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo
“, izbris 16. 3. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 16. 3. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
16. 3. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
16. 3. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 16. 3. 2001; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom, izbris 16. 3.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 16. 3. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 16. 3. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 16. 3. 2001; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, izbris
16. 3. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 16. 3. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 16. 3. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 16. 3.
2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah, izbris 16. 3.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 16. 3. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 16. 3. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 16. 3. 2001; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 16. 3.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 16. 3. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 16. 3. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
16. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
16. 3. 2001; 5530 Gostinske storitve prehrane, izbris 16. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 16. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 16. 3.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 16. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 16. 3. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 16. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 16. 3. 2001; 5540 Točenje
pijač in napitkov, izbris 16. 3. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 16. 3. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, vpis 16. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
16. 3. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
16. 3. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
16. 3. 2001; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah, izbris 16. 3. 2001;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah, vpis 16. 3. 2001; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah, vpis 16. 3. 2001; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 16. 3. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 16. 3. 2001;
6022 Dejavnost taksistov, vpis 16. 3. 2001;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 16. 3. 2001; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 16. 3. 2001; 6411 Javne
poštne storitve, izbris 16. 3. 2001; 6411
Dejavnost javne pošte, vpis 16. 3. 2001;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev, izbris 16. 3. 2001; 6412 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 16. 3.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 16. 3. 2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 16. 3. 2001; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 16. 3. 2001;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe,
izbris 16. 3. 2001; 71401 Izposojanje športne opreme, vpis 16. 3. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 16. 3. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 16. 3. 2001; 7415 Upravljanje s holding družbami, izbris 16. 3. 2001; 7415
Dejavnost holdingov, vpis 16. 3. 2001;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
izbris 16. 3. 2001; 74201 0 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
16. 3. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 16. 3.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
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tovanje, vpis 16. 3. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
16. 3. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 16. 3. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 16. 3. 2001; 7483 Tajniška dela in
prevajanje, izbris 16. 3. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 16. 3. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 16. 3. 2001;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris 16. 3. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 16. 3.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 16. 3. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 16. 3.
2001; 8042 Drugo izobraževanje, izbris
16. 3. 2001; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol, vpis 16. 3. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
16. 3. 2001; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti,
izbris 16. 3. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis 16. 3. 2001; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč, vpis 16. 3.
2001; 92623 Druge športne dejavnosti,
vpis 16. 3. 2001; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov,
izbris 16. 3. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis 16. 3. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 16. 3.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 16. 3. 2001; 9303 Druge storitve
za nego telesa, izbris 16. 3. 2001; 9303
Pogrebna dejavnost, vpis 16. 3. 2001;
9304 Pogrebne storitve, izbris 16. 3. 2001;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
16. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 2. 2001.
Rg-5139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04194 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa MINICK MOBILE
INFORMATION, d.o.o., družba za mobilne telekomunikacije in sorodne dejavnosti, sedež: Brodišče 18, 1236 TRZIN,
vpisanem pod vložno št. 1/33916/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme in skrajšane firme, sprememba akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 1576160
Firma: DISTEFORA MOBILE d.o.o.,
družba za mobilne telekomunikacije in
sorodne dejavnosti
Skrajšana firma: DISTEFORA Mobile
d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
z dne 9. 3. 2001.
Rg-5151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04214 z dne 27. 3.
2001 pri subjektu vpisa TANOL storitveno
podjetje d.o.o., sedež: Stegne 21 c,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/34245/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1585576
Firma: STRELSET proizvodnja in storitve d.o.o.
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Skrajšana firma: STRELSET d.o.o.
Sedež: Cesta na Bokalce 32, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: LERONA podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
6. 3. 2001; SETNIKAR BRANKO, Kajuhova ulica 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZAJC ANDREJ, Tržaška 66, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 6. 3. 2001; direktor SETNIKAR BRANKO, Kajuhova ulica
34, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 3.
2001.
Dejavnost: 28621 Proizvodnja ročnega
orodja, vpis 27. 3. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 27. 3. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
27. 3. 2001; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 27. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 3. 2001
Rg-5167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04254 z dne 20. 3.
2001 pri subjektu vpisa CARGO ATRIJ
d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve,
sedež: Staretova 25, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/27082/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5903041
Sedež: Jurčkova 7, 1000 LJUBLJANA
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Ustanovitelji: DIMC GAŠPER, Prešernova 27, 1230 DOMŽALE, vložek:
250.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 12. 2000; GAČNIK LILIJANA, Brilejeva
8,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.211.200,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 12. 2000; RUČMAN ALEŠ, Muljeva 4,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.711.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik DIMC GAŠPER, Prešernova 27,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 15. 12. 2000,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 511 Posredništvo, izbris 9. 4.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris 9. 4. 2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 9. 4. 2001; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 9. 4.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 9. 4. 2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 9. 4.
2001; 744 Ekonomsko propagiranje, izbris
9. 4. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis 9. 4.
2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, izbris 9. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 12. 2000.

Rg-5372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15509 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa UNIHEM d.o.o.,
Proizvodnja, trgovina, uvoz – izvoz kemičnih izdelkov, Ljubljana, sedež: Kajakaška 30, 1211 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/04931/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5334420
Osnovni kapital: 39.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAVEC SAŠA, Zalog 13,
4204 GOLNIK, vložek: 6.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990; UNIHEM,
D.O.O., LJUBLJANA, Kajakaška 30, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek:
22.388.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 2000.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 18. 12. 2000.

Rg-5774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02641 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa BETA GLOBAL veleprodaja, maloprodaja, izvoz in uvoz,
d.o.o., sedež: Podsmreka 5 a, 1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vpisanem pod
vložno št. 1/10337/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev, dejavnosti ter akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5478022
Osnovni kapital: 7.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTERIČ BOJAN, Ig 308,
1292 IG, vložek: 3.582.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 1. 2001; ŠUŠTERIČ
IRENA, Ig 308, 1292 IG, vložek:
6.750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001; ŠUŠTERIČ PETRA, Ig 308,
1292 IG, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001.
Dejavnost: 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 23. 4. 2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis 23. 4. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 23. 4.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 23. 4.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 16. 1. 2001.

Rg-5555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/00350 z dne 9. 4.
2001 pri subjektu vpisa BIRO ZA GEODETSKE STORITVE podjetje za geodetska dela, d.o.o., Domžale, Ljubljanska
80, sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/19212/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba deležev, ustanoviteljev, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640997

Rg-5775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02642 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa POLO PROMET
podjetje za storitve, izobraževanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
Ljubljanske brigade 9, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/28584/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5971578
Sedež: Celovška cesta 135, 1000
LJUBLJANA

Rg-5815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03506 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA LJUBLJANA, p.o., sedež:
Zaloška 61, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/01228/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5056489
Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
11. 4. 2001; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 11. 4. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 11. 4. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 11. 4. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 11. 4.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 11. 4. 2001;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 11. 4.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 11. 4. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
11. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 11. 4. 2001; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n., vpis 11. 4. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 11. 4. 2001; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 11. 4.
2001; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis
11. 4. 2001.
Rg-5900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03945 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa MAI Podjetje za
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, sedež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/17311/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, osnovnega kapitala, deleža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5605334
Firma: MAI Podjetje za proizvodnjo in
storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROHINAR GORAZD, Log,
Cesta v Lipovce 27, 1351 BREZOVICA,
vložek: 2.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 3. 1998.
Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 10. 4.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis 10. 4. 2001; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, vpis 10. 4. 2001; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje, vpis 10. 4. 2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje, vpis 10. 4. 2001; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 10. 4. 2001;
28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
10. 4. 2001; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 10. 4. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 10. 4.
2001; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja,
vpis 10. 4. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis 10. 4. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 10. 4. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
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10. 4. 2001; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod, vpis
10. 4. 2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 10. 4. 2001; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 10. 4.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis 10. 4. 2001;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 10. 4. 2001; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila, vpis 10. 4. 2001; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis
10. 4. 2001; 29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 10. 4. 2001; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije, vpis 10. 4. 2001; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis 10. 4.
2001; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, vpis 10. 4. 2001; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis 10. 4.
2001; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., vpis 10. 4. 2001;
29310 Proizvodnja traktorjev, vpis 10. 4.
2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, vpis 10. 4. 2001;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev,
vpis 10. 4. 2001; 29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis 10. 4. 2001; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 10. 4. 2001; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo, vpis
10. 4. 2001; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo,
vpis 10. 4. 2001; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
10. 4. 2001; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 10. 4. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis 10. 4. 2001; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 10. 4. 2001;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic “, vpis 10. 4.
2001; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje, vpis 10. 4. 2001; 35500 Proizvodnja
drugih vozil, d.n., vpis 10. 4. 2001; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 10. 4. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 10. 4. 2001; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev, izbris
10. 4. 2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 10. 4. 2001; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 10. 4. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 10. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 10. 4. 2001;
74400 Ekonomsko propagiranje, izbris
10. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
10. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 27. 2. 2001.
Rg-5971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04341 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa ZADRUGA LJUBLJANSKI KABEL Z.B.O., sedež: Tivolska
50, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/07362/00, vpisalo v sodni re-

Št.

gister tega sodišča: sprememba zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5385091
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik KOČILA MARKO, Breznica 45,
4274 ŽIROVNICA, imenovanje: 29. 11.
2000, zastopa kot tehnični direktor.
Rg-5983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04383 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa 3-KONTO DOJČINOVIĆ Storitve, k.d., sedež: Kamniška
25, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/31711/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1380451
Sedež: Celovška 103, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 19. 4. 2001.
Razno: Sprememba družbene pogodbe
z dne 12. 3. 2001.
Rg-5984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04386 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa EMBLEM ART vezenje, izdelava programov in prodaja
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vurnikova 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/31251/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev,
deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1328611
Ustanovitelji: DINES D.O.O., LJUBLJANA, Vurnikova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 3. 2001; DEU JASMINA, Mokrška ul. 51
d,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 2001; DEU GREGOR, Mokrška ul.
51 d, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 2001.
Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
20. 4. 2001; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 20. 4.
2001.
Rg-6016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04547 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa J.KRALJ avtokleparstvo d.o.o., sedež: Male Reberce 8,
1303 ZAGRADEC, vpisanem pod vložno
št. 1/21555/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, usklad. dejavnosti
in sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5718961
Osnovni kapital: 2.694.590,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJ JOŽE, Male Reberce 8, 1303 ZAGRADEC, vložek:
2.694.590,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1993.
Dejavnost: 01250 Reja drugih živali, vpis
23. 4. 2001; 01300 Mešano kmetijstvo,
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vpis 23. 4. 2001; 01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis 23. 4.
2001; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve, vpis 23. 4. 2001; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev, vpis
23. 4. 2001; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila, vpis 23. 4. 2001;
29310 Proizvodnja traktorjev, vpis 23. 4.
2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, vpis 23. 4. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis 23. 4. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 23. 4. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 23. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 23. 4.
2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 23. 4. 2001; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 23. 4. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 23. 4. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 23. 4. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
23. 4. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
23. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 23. 4. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
23. 4. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 23. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 23. 4. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 23. 4.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 23. 4. 2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 23. 4. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 23. 4.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 23. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 23. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 23. 4. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 23. 4. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 23. 4.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 23. 4. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
23. 4. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 23. 4. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 23. 4. 2001;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
23. 4. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 23. 4. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 23. 4.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19. 3. 2001.
Rg-6017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04550 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa ATLANTIS TELECOM d.o.o., podjetje za trženje informacijsko telekomunikacijskih storitev in tehnologij, sedež: Parmova 51, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/33857/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 1571818
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Rg-6021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04555 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa RUTAR MARKETING, trgovska d.o.o., sedež: Peruzzijeva 129, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/28335/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deležev in sprememba dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5935032
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: J R BETEILIGUNGSGES
M.B.H., Karfreitstr. 14, CELOVEC, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1996; RUTAR MARTIN, Šentvid v Podjuni 31, ST.VEIT IM JUNTAL/ŠENTV.V
POD., vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1999; RUTAR ANTON,
Šentvid v Podjuni 31, ST.VEIT IM JUNTAL/ŠENTV.V POD., vložek: 350.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1999;
RUTAR ANDREA, Dobrla vas, Hof/Dvor,
EBERNDORF/DOBRLA VAS, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1999.
Dejavnost: 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 17. 4. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 17. 4.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 17. 4. 2001; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 17. 4. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 17. 4.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 17. 4.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 17. 4. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 17. 4. 2001;
5540 Točenje pijač in napitkov, vpis 17. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 17. 4. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis 17. 4. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 17. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 17. 4. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 17. 4. 2001.
Rg-6023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04558 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa FIKISS trgovskoproizvodno podjetje na veliko in malo,
d.o.o., sedež: Prešernova 80, 1290 GROSUPLJE, vpisanem pod vložno št.
1/24616/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, naslova ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev, sprememba in uskl. dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5808081
Firma: FIKISS trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: FIKISS d.o.o.
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAHRIMANOVIĆ FIKRET,
Zaloška cesta 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 5. 1993; KAHRIMANOVIĆ SAFKA, Zaloška cesta 21, 1000 LJUBLJANA,
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vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 5. 1993.
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin, vpis 25. 4. 2001; 01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 25. 4. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 25. 4. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 25. 4. 2001; 01300 Mešano
kmetijstvo, vpis 25. 4. 2001; 20300 Stavbno mizarstvo, vpis 25. 4. 2001; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla, vpis
25. 4. 2001; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo, vpis 25. 4. 2001;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo, vpis 25. 4. 2001; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis
25. 4. 2001; 26640 Proizvodnja malte, vpis
25. 4. 2001; 26650 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa, vpis 25. 4. 2001;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis 25. 4. 2001;
26700 Obdelava naravnega kamna, vpis
25. 4. 2001; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 25. 4. 2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 25. 4. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 25. 4.
2001; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 25. 4. 2001; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 25. 4. 2001; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 25. 4. 2001; 45310 Električne inštalacije, vpis 25. 4. 2001; 45320 Izolacijska
dela, vpis 25. 4. 2001; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 25. 4.
2001; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 25. 4. 2001; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela, vpis 25. 4. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 25. 4. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis 25. 4. 2001; 45440
Soboslikarska in steklarska dela, vpis 25. 4.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 25. 4. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, vpis 25. 4.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis 25. 4. 2001; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 25. 4.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 25. 4. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
25. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 25. 4. 2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 25. 4.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 25. 4. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 25. 4. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 25. 4.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 25. 4. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
25. 4. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 25. 4. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis

25. 4. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 25. 4. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
25. 4. 2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 25. 4. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
25. 4. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 25. 4. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 25. 4. 2001; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 25. 4.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 25. 4. 2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 25. 4. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 25. 4.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
25. 4. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 25. 4. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 25. 4. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 25. 4. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 25. 4.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 25. 4. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 25. 4. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 25. 4. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 25. 4. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 25. 4. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 25. 4. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 25. 4. 2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 25. 4. 2001; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis 25. 4. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
25. 4. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 25. 4.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 25. 4. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
25. 4. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 25. 4. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 25. 4. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 25. 4.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 25. 4. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 25. 4.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 25. 4. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 25. 4. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 25. 4. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 25. 4. 2001; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 25. 4. 2001; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
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25. 4. 2001; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 25. 4. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
25. 4. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
25. 4. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 25. 4. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 25. 4. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 25. 4. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
25. 4. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 25. 4. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 25. 4. 2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 25. 4. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 25. 4.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 25. 4. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 25. 4. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 25. 4. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 25. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
25. 4. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 25. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 25. 4. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 25. 4.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 25. 4.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 25. 4. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
25. 4. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 25. 4. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 25. 4. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 25. 4. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
25. 4. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 25. 4. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
25. 4. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 25. 4. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 25. 4. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 25. 4. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 25. 4.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 25. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 25. 4. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 25. 4. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 25. 4. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 25. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
25. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 25. 4.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 25. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 25. 4. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 25. 4. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
25. 4. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 25. 4. 2001; 63110 Prekladanje, vpis
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25. 4. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis
25. 4. 2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 25. 4.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 25. 4.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 25. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 25. 4.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
25. 4. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
25. 4. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 25. 4. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 25. 4.
2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 25. 4. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
25. 4. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 25. 4. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 25. 4.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 25. 4. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 25. 4. 2001; 72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis 25. 4. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 25. 4.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 25. 4.
2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 25. 4.
2001; 74820 Pakiranje, vpis 25. 4. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 25. 4. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 25. 4. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 25. 4. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 25. 4. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 4. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
25. 4. 2001; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis 25. 4. 2001;
90005 Druge dejavnosti javne higiene, vpis
25. 4. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov, vpis 25. 4. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 25. 4. 2001; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic, vpis 25. 4. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
25. 4. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 25. 4. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 25. 4.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 25. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 13. 2. 2001
Rg-6024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04559 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa STUDIO CONSULTING svetovanje in storitve d.o.o., sedež:
Likozarjeva 3, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/07415/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5385741
Ustanovitelji: KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, Dunajska c. 56, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.690.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 10. 1998; SLOVENSKI
ODŠKODNINSKI SKLAD, Mala ulica 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.690.000,00
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SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 10. 1999;
SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.D.,
Dunajska 160, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1998; AKTIVA AVANT 1 PID, D.D.,
Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.910.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 7. 1998.
Rg-6107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04893 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa ABAS, proizvodnja lesnih izdelkov in pisarniškega pohištva, d.o.o., sedež: Gora 2, 1218 KOMENDA, vpisanem pod vložno št.
1/33087/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1511572
Sedež: Gorica pri Igu, 1292 IG
Rg-6118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04928 z dne 24. 4.
2001 pri subjektu vpisa ASIA TUMA, Zavod za pomoč in pospeševanje osebnostne rasti in duhovnega razvoja, sedež:
Mire Miheličeve 2, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/33278/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1527274
Dejavnost: 85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo, vpis 24. 4. 2001; 9303
Pogrebna dejavnost, vpis 24. 4. 2001;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
24. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 3. 2001.
Rg-6145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05149 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa TRITONIS svetovanje d.o.o., sedež: Vojkova ulica 65,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/33676/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 1554255
Ustanovitelji: MLINAR BOŠTJAN, Jakčeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
630.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 2000; BREMEC DAMJAN, Topniška
ulica 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.470.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 2000; VIDMAR KARMEN, Struževo
87, 4000 KRANJ, vložek: 157.500,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 4. 2001; KOČEVAR CVETKA, Spodnji Rudnik III/12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 472.500,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 4. 2001.
Rg-6166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05435 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa EGV, založništvo
časopisov in revij, d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/34020/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: popravni sklep srg
3786/2001 – zaradi firme s temile podatki:
Matična št.: 1572504
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ja, maloprodaja in uvoz-izvoz d.o.o.,
sedež: Ulica Bratov Učakar 62, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/21445/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5727332
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor FAJIĆ DŽEMAL, Ul. bratov Učakar
96, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 3.
2001, zastopa brez omejitev; direktor FAJIĆ
LEJLA, Ul. Bratov Učakar 96, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 14. 3. 2001.

Rg-6190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05728 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa A & D d.o.o., proizvodnja, trgovanje in druge storitve, Podgorje 56, Kamnik, sedež: Podgorje 56,
1240 KAMNIK, vpisanem pod vložno št.
1/03818/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba skrajšane firme,
poštne številke, osnovnega kapitala, deležev, sprememba in uskladitev dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5315433
Skrajšana firma: A & D d.o.o.
Sedež: Podgorje 56, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 12.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOPLIHAR ALEKSANDER,
Kajuhova 10, 1241 KAMNIK, vložek:
3.132.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; DOPLIHAR ALENKA, Kajuhova 10, 1241 KAMNIK, vložek:
3.132.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; DOPLIHAR PRIMOŽ, Kajuhova 10, 1241 KAMNIK, vložek:
3.132.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; DOPLIHAR ALEŠ, Groharjeva 8, 1240 KAMNIK, vložek: 3.132.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1989.
Dejavnost: 24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis
25. 4. 2001; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev, vpis 25. 4. 2001; 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.,
vpis 25. 4. 2001; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 25. 4. 2001;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis 25. 4. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 25. 4. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 25. 4. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 25. 4. 2001; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 25. 4. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis 25. 4. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 25. 4. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 25. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 25. 4.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 25. 4. 2001; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 25. 4. 2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis 25. 4. 2001; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 25. 4. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 25. 4. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 25. 4. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 25. 4. 2001; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 25. 4. 2001;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
25. 4. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 12. 4. 2001

Rg-6501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04705 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa IPK, svetovanje in
inženiring, d.o.o., sedež: Erbežnikova 28,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/09161/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5425638
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMELJ POLONA, KOLARJEVA 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.102.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.
Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
10. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 10. 5. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
10. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 10. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
10. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 24. 4. 2001

Rg-6482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04407 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa FA-LA veleproda-

Rg-6537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05169 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa INMED Medicina

Rg-6488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04506 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENIJA
LLOYD podjetje za opravljanje strokovnih tehničnih sto- ritev na področju varnosti plovbe za morska in rečna plovila,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jakšičeva 5,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/26736/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5913012
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: INSPECT P.O. LJUBLJANA, Jakšičeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1995; GERMANISHER LLOYD AG.,
Vorsetzen 32, HAMBURG, vložek:
1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1995; BRANILOVIČ BOŽIDAR, Lovska ulica 27, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1997.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 14. 3. 2001.

in tehnika, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hubadova 31, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/02899/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5306086
Dejavnost: 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 4. 5. 2001.
Rg-6556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05472 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa TANKO podjetje
za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o. Ribnica, Šeškova
46, sedež: Šeškova 46, 1310 RIBNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/03100/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, sedeža, osnovnega kapitala,
deleža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5304733
Firma: TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o.
Sedež: Ribnica, Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TANKO MIRKO, Sušje 11,
1310 RIBNICA, vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor TANKO MIRKO, Sušje 11, 1310 RIBNICA, imenovanje: 6. 12. 1989, zastopa
brez omejitev; direktor LEVSTEK ALOJZIJ,
Maršiči 5, 1316 ORTNEK, imenovanje:
3. 4. 2001.
Rg-6815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03997 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa MONRO trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34195/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1585444
Firma: JULIANA TRGOVINA družba za
prodajo pijač, d.o.o.
Skrajšana firma: JULIANA TRGOVINA
d.o.o.
Sedež: Gosposvetska 10, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje
in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 2. 2001; PERNE TEOS, Ulica Draga
Brezararja 9, 4000 KRANJ, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor FRAS MILENA, Zupančičeva ulica 6,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 28. 2. 2001;
direktor PERNE TEOS, Ulica Draga Brezararja 9, 4000 KRANJ, imenovanje: 28. 2.
2001, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 16. 5. 2001; 15960
Proizvodnja piva, vpis 16. 5. 2001; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, vpis 16. 5. 2001; 21120 Proizvodnja papirja in kartona, vpis 16. 5. 2001;
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21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis 16. 5. 2001; 22150 Drugo založništvo, izbris 16. 5. 2001; 22220
Drugo tiskarstvo, vpis 16. 5. 2001; 22230
Knjigoveštvo in dodelava, vpis 16. 5. 2001;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 16. 5. 2001; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 16. 5.
2001; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 16. 5.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis 16. 5. 2001; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 16. 5. 2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
vpis 16. 5. 2001; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode, vpis 16. 5. 2001;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 16. 5. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 16. 5. 2001;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 16. 5. 2001;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis
16. 5. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 16. 5. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 16. 5. 2001; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 16. 5. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, izbris 16. 5. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, izbris 16. 5.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, izbris 16. 5. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, izbris 16. 5. 2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, izbris 16. 5. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, izbris
16. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
16. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, izbris 16. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 16. 5. 2001; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, izbris
16. 5. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
izbris 16. 5. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
izbris 16. 5. 2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, izbris 16. 5. 2001; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom, izbris 16. 5. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, izbris 16. 5. 2001; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, izbris 16. 5. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, izbris 16. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, izbris 16. 5. 2001; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, izbris 16. 5. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, izbris 16. 5.
2001; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, izbris 16. 5.
2001; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, izbris 16. 5. 2001; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
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pijačami, izbris 16. 5. 2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, izbris 16. 5. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, izbris 16. 5.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, izbris 16. 5. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, izbris
16. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, izbris 16. 5. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris 16. 5.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, izbris 16. 5. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, izbris 16. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, izbris
16. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., izbris 16. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti, izbris 16. 5. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
izbris 16. 5. 2001; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, izbris 16. 5.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., izbris
16. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 16. 5. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 16. 5. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, izbris 16. 5. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, izbris 16. 5.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, izbris 16. 5. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, izbris 16. 5. 2001; 60100 Železniški promet, vpis 16. 5. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, izbris 16. 5. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 16. 5. 2001;
60300 Cevovodni transport, vpis 16. 5.
2001; 61100 Pomorski promet, vpis 16. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 16. 5.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 16. 5.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., izbris 16. 5. 2001;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, izbris 16. 5. 2001; 65210 Finančni zakup (leasing), izbris 16. 5. 2001; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, izbris 16. 5. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
16. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
izbris 16. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, izbris 16. 5. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem, izbris 16. 5. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, izbris 16. 5.
2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem, izbris 16. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, izbris 16. 5. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 16. 5. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, izbris 16. 5. 2001;
74150 Dejavnost holdingov, izbris 16. 5.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 16. 5. 2001;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 16. 5. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 16. 5. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 16. 5. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 16. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, izbris
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16. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, izbris 16. 5. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., izbris 16. 5. 2001; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov, vpis 16. 5. 2001; 92120
Distribucija filmov in videofilmov, vpis 16. 5.
2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 16. 5. 2001; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve, vpis
16. 5. 2001; 92610 Obratovanje športnih
objektov, vpis 16. 5. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis 16. 5. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč, vpis
16. 5. 2001; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., izbris 16. 5. 2001; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., izbris
16. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 28. 2. 2001.
Rg-6832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04573 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa CARE posredovanje zavarovalniških storitev d.o.o., sedež:
Dunajska cesta 58, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/32787/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti, akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5901464
Ustanovitelji: VELTRUSKI JENKA, Šarhova ulica 105, 2000 MARIBOR, vložek:
1.556.193,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
1. 3. 2001; MERKUR Zavarovalnica d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta št. 58, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.556.193,20 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KONIČEK MARJAN, Trg Dušana Kvedra 2, 2000 MARIBOR, razrešitev: 1. 3.
2001; direktor ŠAUBERT BORIS, Ulica Zore Ragacinove 10, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 3. 2001.
Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, izbris 16. 5. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, izbris 16. 5. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, izbris 16. 5. 2001; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, izbris 16. 5. 2001;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, izbris 16. 5. 2001;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, izbris 16. 5.
2001; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, izbris 16. 5. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., izbris 16. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris 16. 5. 2001; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom, izbris 16. 5.
2001; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, izbris 16. 5. 2001; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, izbris 16. 5. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, izbris 16. 5.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, izbris 16. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, izbris 16. 5. 2001; 5151 Trgovina
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na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, izbris 16. 5. 2001; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, izbris 16. 5.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
izbris 16. 5. 2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
16. 5. 2001; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, izbris 16. 5. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, izbris 16. 5. 2001; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, izbris 16. 5.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, izbris 16. 5. 2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
izbris 16. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, izbris 16. 5. 2001; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 16. 5.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
izbris 16. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, izbris 16. 5. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, izbris 16. 5. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, izbris 16. 5. 2001; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, izbris 16. 5. 2001;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, izbris 16. 5. 2001; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, izbris 16. 5. 2001; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom, izbris 16. 5. 2001;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, izbris
16. 5. 2001; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, izbris 16. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, izbris 16. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris 16. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, izbris 16. 5. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, izbris 16. 5. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, izbris 16. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, izbris 16. 5. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, izbris 16. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, izbris 16. 5. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, izbris 16. 5.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, izbris 16. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, izbris 16. 5. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, izbris 16. 5. 2001; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, izbris 16. 5.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, izbris 16. 5. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., izbris 16. 5.
2001; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, izbris 16. 5. 2001; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
izbris 16. 5. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, izbris 16. 5. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, izbris 16. 5.
2001; 6311 Prekladanje, izbris 16. 5.
2001; 6312 Skladiščenje, izbris 16. 5.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
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in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., izbris 16. 5. 2001;
6521 Finančni zakup (leasing), izbris 16. 5.
2001; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, izbris
16. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, izbris
16. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 16. 5. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, izbris
16. 5. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
izbris 16. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, izbris 16. 5. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem, izbris 16. 5. 2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, izbris
16. 5. 2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, izbris 16. 5. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris
16. 5. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, izbris 16. 5. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, izbris 16. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, izbris 16. 5.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., izbris 16. 5. 2001; 9261 Obratovanje
športnih objektov, izbris 16. 5. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, izbris
16. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 1. 3. 2001
Razno: Izbrišejo se omejitve dejavnosti,
ki so bile, vpisane s sklepom Srg
1999/15664 z dne 9. 2. 2000, zaradi
prenosa sedeža.
Rg-6876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04709 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa KOMPAS BUS,
družba za prevoze potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 206, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/33879/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1554581
Ustanovitelji: KOMPAS STP, servis, trgovina, prevozi, d.o.o., Ljubljana, Celovška
206,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 12. 2000; FRLAN CIRIL, Partizanska
cesta 18, 1381 RAKEK, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; MAGDALENIČ ZLATKO, Dolenja stara vas 56, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2000; BEC MATEJ, Primožičeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; OGRIN PAVEL, Ajdovska c.
8, 4263 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; POGAČNIK JANE, Cesta v
Svetine 13, 4270 JESENICE, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor DEŽMAN PETER, Knezov štradon 7
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 8. 1.
2001; direktor BEC MATEJ, Primožičeva
19, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 8. 1.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 28. 12. 2000.
Rg-6878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04748 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa MARCEL trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Ig, Ig
336, sedež: Ig 336, 1292 IG, vpisanem
pod vložno št. 1/09837/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5463106
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OREHEK MARCEL, IG 336, 1292
IG PRI LJUBLJANI, razrešitev: 15. 3. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor OREHEK
MATEJA, IG 336, 1292 IG, imenovanje:
15. 3. 2001.
Rg-6883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04865 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLIKOPLESK T.J.
trgovina in storitve, d.o.o. Hrastnik, Novi
log 7/a, sedež: Novi log 7/a, 1430 HRASTNIK, vpisanem pod vložno št.
1/18656/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5720257
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠEK JOŽEF, Novi log 7,
1430 HRASTNIK, vložek: 2.902.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1992; TUŠEK NIKO, Novi log 19/C, 1430 HRASTNIK, vložek: 97.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1992.
Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 15. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 25. 4. 2001
Rg-6891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05014 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa PETROL Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska c. 50, 1527 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/05773/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025796
Člani nadzornega sveta: MEJAK MIRAN
– PREDSEDNIK, izstop 4. 4. 2001; SLAVINEC UROŠ, izstop 4. 4. 2001; STARMAN
IRENA, izstop 4. 4. 2001; KORŽE UROŠ,
izstop 4. 4. 2001; MEJAK MIRAN – PREDSEDNIK, vstop 5. 4. 2001; SLAVINEC
UROŠ, vstop 5. 4. 2001; STARMAN IRENA, vstop 5. 4. 2001; CVIKL M. MILAN,
vstop 5. 4. 2001.
Rg-6894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05291 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa LASSANA Frizersko podjetje, d.d., sedež: Cankarjeva ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/00312/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:
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Matična št.: 5067430
Osnovni kapital: 60.800.000,00 SIT
Člani nadzornega sveta: KAVČNIK OLGA, izstop 11. 12. 2000; CUKJATI KAREL,
vstop 1. 7. 2001.
Dejavnost: 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 11. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta z dne 7. 4. 2001. Vpiše se sklep
skupščine z dne 7. 4. 2001, da se osnovni
kapital zmanjša iz 91.200.000,00 (enaindevetdesetmilijonovdvestotisoč 00/100)
SIT za 30.400.000,00 (tridesetmilijonovštiristotisoč 00/100) SIT, ker ga je preveč
glede na obseg poslov in ga ni mogoče
dovolj učinkovito izkoriščati. Znižanje se izvrši z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz 6.000 (šesttisoč) na 4.000 (štiritisoč)
SIT. Razlika z revalorizacijo se izplača delničarjem po 6 (šest) mesecih od objave.
Rg-6895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05447 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa KMEČKI HRAM
gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o.,
sedež: Tomačevska 50, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/10741/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5450071
Osnovni kapital: 2.211.444,40 SIT
Ustanovitelji: BABNIK ANICA, Tomačevska 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.211.444,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1991.
Rg-6903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05522 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa ANGELIKA trgovina, predelava in storitve d.o.o., sedež:
Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/12153/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5488605
Firma: PAPAJA trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PAPAJA d.o.o.
Sedež: Jevšnikova 7, 1000 KISOVEC
Osnovni kapital: 21.857.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠRAMEL VESNA, Polje c.
XXXVIII/10 e, 1260 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 10.928.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1991; JESENIČNIK MARJAN,
Bezenškova 15, 3000 CELJE, vložek:
10.928.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1991.
Dejavnost: 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 17. 5. 2001; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin, vpis 17. 5. 2001; 15910 Proizvodnja žganih pijač, vpis 17. 5. 2001; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola, vpis 17. 5.
2001; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev, vpis 17. 5. 2001; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
17. 5. 2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis 17. 5. 2001; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 17. 5. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 17. 5.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 17. 5.

Št.

2001; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 17. 5. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 17. 5.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 17. 5. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 17. 5.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
17. 5. 2001; 45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 17. 5. 2001; 45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis 17. 5.
2001; 5530 Gostinske storitve prehrane,
izbris 17. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 17. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 17. 5. 2001; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 17. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
17. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 17. 5. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 17. 5.
2001; 74820 Pakiranje, vpis 17. 5. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 17. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 17. 5. 2001.
Rg-6932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06078 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa FINAC finančni
inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, sedež: Cesta v Kleče
12, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/14439/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: pritožbi se ugodi, sklep
o zavrženju se razveljavi in izda sklep o spremembi firme, deležev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5543118
Firma: FINAC Finančni inženiring in
trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: FINAC d.o.o.
Osnovni kapital: 12.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOHAR BOŠTJAN, Šmartno 42, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO,
vložek: 10.979.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 11. 1991; ŽVAN MATEJ, Petrovičeva 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.568.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1991.
Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 18. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 18. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 22. 12. 2000.
Rg-6936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06228 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa ELSINCO prodaja
elektronskih aparatov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/29404/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deleža, akta o
ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 1196758
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELSINCO GES.M.B.H.,
Breitenfurter Strasse 13, DUNAJ, AVSTRIJA, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 6. 1997.
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Dejavnost: 2215 Drugo založništvo, izbris 16. 5. 2001; 22150 Drugo založništvo,
vpis 16. 5. 2001; 2222 Drugo tiskarstvo,
izbris 16. 5. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis 16. 5. 2001; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, izbris 16. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 16. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., izbris 16. 5. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 16. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris 16. 5. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 16. 5. 2001; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, izbris 16. 5. 2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis 16. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, izbris
16. 5. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 16. 5. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, izbris 16. 5.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 16. 5. 2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, izbris 16. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 16. 5. 2001; 5274 Druga popravila, d.n., izbris 16. 5. 2001; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 16. 5. 2001; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij, izbris
16. 5. 2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 16. 5. 2001; 6521 Finančni zakup (leasing), izbris 16. 5. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 16. 5.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., izbris 16. 5. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 16. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 19. 4. 2001.
Rg-6937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06356 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa INTERLUX TRADE
trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Masarykova 17, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/12072/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža, dejavnosti ter akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5486424
Sedež: Zvezna ulica 2 a, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
18. 5. 2001; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 18. 5. 2001; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 18. 5. 2001; 2221 Tiskanje časopisov, vpis 18. 5. 2001; 2222
Drugo tiskarstvo, vpis 18. 5. 2001; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
18. 5. 2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 18. 5. 2001; 2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis 18. 5.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 18. 5. 2001; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis
18. 5. 2001; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav, vpis
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18. 5. 2001; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov, vpis 18. 5. 2001; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, vpis 18. 5. 2001; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila, vpis 18. 5. 2001; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, vpis 18. 5.
2001; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 18. 5. 2001; 4521 Splošna
gradbena dela, vpis 18. 5. 2001; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
18. 5. 2001; 4531 Električne inštalacije,
vpis 18. 5. 2001; 4532 Izolacijska dela,
vpis 18. 5. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 18. 5.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 18. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 18. 5. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 18. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in
sten, vpis 18. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 18. 5. 2001;
4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis
18. 5. 2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev, vpis 18. 5. 2001;
5010 Trgovina z motornimi vozili, vpis
18. 5. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 18. 5. 2001; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 18. 5. 2001;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo “, vpis 18. 5. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 18. 5. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 18. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
18. 5. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
18. 5. 2001; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
18. 5. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 18. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 5.
2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom, vpis 18. 5. 2001; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
18. 5. 2001; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov, vpis 18. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 18. 5.
2001; 5540 Točenje pijač in napitkov, vpis
18. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
18. 5. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
18. 5. 2001; 5552 Priprava in dostava hrane (catering), vpis 18. 5. 2001; 6023 Drug
kopenski potniški promet, vpis 18. 5.
2001; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 18. 5. 2001; 6420 Telekomunikacije, vpis 18. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 18. 5. 2001; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
18. 5. 2001; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 18. 5.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 18. 5. 2001; 7220
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Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 18. 5. 2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 18. 5.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 18. 5. 2001; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 18. 5. 2001;
7415 Dejavnost holdingov, vpis 18. 5.
2001; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile, vpis
18. 5. 2001; 7483 Tajniška dela in prevajanje, vpis 18. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 18. 5.
2001; 8042 Drugo izobraževanje, vpis
18. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 18. 5. 2001; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov, vpis 18. 5. 2001; 92511
Dejavnost knjižnic, vpis 18. 5. 2001;
92512 Dejavnost arhivov, vpis 18. 5. 2001;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 18. 5. 2001; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 23. 4. 2001.
Rg-6939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06368 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa MDS, Tržno raziskovalne storitve, d.o.o. V angleškem jeziku: MDS, Market Development Services, Ltd., sedež: Dunajska 21, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/33128/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1526685
Sedež: Ulica bratov Babnik 10, 1000
LJUBLJANA
Rg-6941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06412 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa LEK tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d. firma v angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemical Company d.d.,
sedež: Verovškova 57, 1526 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/00253/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba statuta s temile podatki:
Matična št.: 5043425
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 8. 1. 2001.
Rg-6950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07265 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa ID KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investicijska družba,
d.d., sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/34050/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, zastopnikov in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 1585134
Osnovni kapital: 9.204.614.500,00 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GANTAR MATJAŽ, Ob Zelenici 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 3. 2001;
direktor ANDROJNA ROMAN, Zalaznikova
10d, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 3.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 19. 1. 2001.

Rg-6951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07266 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa PID KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investicijska družba,
d.d., sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/34048/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, zastopnikov in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 1585118
Osnovni kapital: 9.591.355.800,00 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GANTAR MATJAŽ, Ob Zelenici 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 3. 2001;
direktor ANDROJNA ROMAN, Zalaznikova
10d, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 3.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 19. 1. 2001.
Rg-6952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07267 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa KMEČKA DRUŽBA
HOLDING, finančna družba, d.d., sedež:
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/34049/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, zastopnikov in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 1585126
Osnovni kapital: 9.531.056.000,00 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BOJC JANEZ, V Dovjež 11, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 6. 3. 2001; direktor GANTAR MATJAŽ, Ob Zelenici 9, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 6. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 19. 1. 2001.
Rg-6953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07268 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa KMEČKA DRUŽBA
za upravljanje investicijskih skladov d.d.,
Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/25274/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5834457
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GANTAR MATJAŽ, Jesenova 26,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 10. 4. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor ANDROJNA
ROMAN, Zalaznikova 10d, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 4. 2001.
Rg-6954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07269 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa SKUPINA KMEČKA DRUŽBA, finančna družba, d.d.,
sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/33907/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1572016
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ANDROJNA ROMAN, Zalaznikova 10
d, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 3. 2001;
direktor GANTAR MATJAŽ, Ob Zelenici 9,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 3. 2001.
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Rg-6956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07306 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa SKUPINA EMONA
poslovni sistem, svetovanje in finančni
inženiring d.o.o., sedež: Šmartinska 130,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/07597/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5004667
Ustanovitelji: RUTAR FRANC, Tavčarjeva 22, 4000 KRANJ, vložek: 2.244.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 4. 2001;
FRUT, SVETOVANJE IN FINANČNI INŽENIRING D.O.O., Na griču 57, 4000 MLAKA
PRI KRANJU, vložek: 2.244.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 4. 2001; FURLAN
ZMAGO, Dolga reber 17, 6000 KOPER,
vložek: 2.244.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 20. 4. 2001; Z.M.F., STORITVE IN
SVETOVANJE D.O.O., Dolga reber 17,
6000 KOPER, vložek: 2.244.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 4. 2001.
Rg-7060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03867 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa DROP SHOP trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, sedež:
Letališka 16, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30463/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5930162
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTOVSKI VLADIMIR,
PREGLOV TRG 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 450.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2. 2001; METSCHINA JOSEF,
OBERDOERFEL 30, LUDMANSDORF,
vložek: 1.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1996; PFAUSER FRANZ,
KARMELITER PLATZ 1/17, DUNAJ, vložek:
1.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOSTOVSKI VLADIMIR, PREGLOV
TRG 7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 2.
2001, zastopa brez omejitev; direktor TOMAŽIN DEJAN, Mrharjeva ulica 8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 7. 2. 2001.
Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 23. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 23. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 7. 2. 2001.
Rg-7063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03927 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa ACADEMA d.o.o.,
Računalništvo, projektiranje in izobraževanje, Ljubljana, sedež: Šaranovičeva
12, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/19345/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova sedeža, ustanovitelja, deleža, dejavnosti, zastopnika, akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5662796
Sedež: Zemljemerska 12, 1000
LJUBLJANA

Št.

Ustanovitelji: OMAN MATEJ, Na dolih
39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 2. 2001; ZORE IGOR, Kančeva ul. 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OMAN MATEJ, Na dolih 39, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 6. 2. 2001, Predstavlja in zastopa podjetje brez omejitev;
zastopnik ZORE IGOR, Kančeva ul. 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 6. 2. 2001, zastopa brez omejitev kot namestnik direktorja;
direktor ZORE IGOR, Kančeva ul. 8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 6. 2. 2001.
Dejavnost: 501 Trgovina z motornimi vozili, izbris 21. 5. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 21. 5.
2001; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, izbris 21. 5. 2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
21. 5. 2001; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, izbris
21. 5. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 21. 5. 2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 21. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 21. 5. 2001; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo “,
izbris 21. 5. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 21. 5. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
21. 5. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
21. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 21. 5. 2001; 511
Posredništvo, izbris 21. 5. 2001; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 21. 5. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
21. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 21. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, izbris 21. 5. 2001;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, izbris 21. 5. 2001;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 21. 5. 2001; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 21. 5. 2001;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 21. 5. 2001;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
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delki, vpis 21. 5. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 21. 5. 2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci, vpis 21. 5. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom, izbris 21. 5. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 21. 5. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
izbris 21. 5. 2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 21. 5. 2001;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, izbris
21. 5. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 21. 5. 2001; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, izbris 21. 5. 2001; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 21. 5. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
izbris 21. 5. 2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 21. 5.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izbris 21. 5. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 21. 5. 2001; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki, izbris 21. 5. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 21. 5. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 21. 5. 2001; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 21. 5. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 21. 5. 2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
21. 5. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 21. 5. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 21. 5. 2001; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom, izbris 21. 5.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 21. 5. 2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
21. 5. 2001; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, vpis 21. 5.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
21. 5. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 21. 5. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
21. 5. 2001; 517 Druga trgovina na debelo, izbris 21. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 21. 5. 2001; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, izbris 21. 5. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 21. 5. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 21. 5. 2001; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah, izbris 21. 5. 2001; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
21. 5. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 21. 5.
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2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 21. 5. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 21. 5.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
21. 5. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 21. 5. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 21. 5. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, izbris 21. 5. 2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 21. 5.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis 21. 5. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 21. 5. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 21. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 21. 5. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 21. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 21. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
21. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 21. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 21. 5. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 21. 5.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 21. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 21. 5. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
21. 5. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 21. 5. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 21. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 21. 5. 2001; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, izbris 21. 5. 2001; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 21. 5. 2001;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
izbris 21. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis 21. 5. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 21. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 21. 5. 2001;
527 Popravila izdelkov široke porabe, izbris 21. 5. 2001; 52710 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov, vpis 21. 5.
2001; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis 21. 5. 2001; 52730
Popravilo ur, nakita, vpis 21. 5. 2001;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 21. 5.
2001; 6521 Finančni zakup (leasing), izbris 21. 5. 2001; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 21. 5. 2001; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, izbris
21. 5. 2001; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem, vpis 21. 5. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 21. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, vpis 21. 5. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
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21. 5. 2001; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe, izbris 21. 5. 2001; 71401 Izposojanje športne opreme, vpis 21. 5. 2001;
71402 Dejavnost videotek, vpis 21. 5.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 21. 5. 2001; 721 Svetovanje o računalniških napravah, izbris
21. 5. 2001; 72100 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 21. 5. 2001; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
izbris 21. 5. 2001; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis
21. 5. 2001; 723 Obdelava podatkov, izbris 21. 5. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 21. 5. 2001; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, izbris 21. 5.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 21. 5. 2001; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, izbris 21. 5. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 21. 5. 2001; 726
Druge računalniške dejavnosti, izbris 21. 5.
2001; 72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis 21. 5. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, izbris 21. 5. 2001;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
21. 5. 2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, izbris 21. 5. 2001; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
21. 5. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris 21. 5. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
21. 5. 2001; 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 21. 5. 2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis 21. 5. 2001; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
21. 5. 2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 21. 5.
2001; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 21. 5. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 21. 5. 2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 21. 5.
2001; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje, izbris 21. 5. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 21. 5.
2001; 744 Ekonomsko propagiranje, izbris
21. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
21. 5. 2001; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti, izbris 21. 5. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 21. 5. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 21. 5. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 21. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
21. 5. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 21. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
21. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 21. 5. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 21. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
z dne 6. 2. 2001.
Rg-7064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03956 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa SALI trgovina,

marketing, svetovanje, inženiring, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/04542/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5334551
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PRIMOŽIČ SAMO, Cesta Zasavskega bataljona 17, 1270 LITIJA, razrešitev:
20. 2. 2001, Predstavlja in zastopa neomejeno; direktor OGRIN OLGA, Loška cesta
16, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
imenovanje: 20. 2. 2001, zastopa brez
omejitev.
Rg-7069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04526 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa BIPO podjetje za
predelavo plastičnih mas, trgovino in inženiring, d.o.o., sedež: Ljubljanska c.
126, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno št. 1/07754/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, deleža, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5409411
Osnovni kapital: 2.202.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREDALIČ VOJKO, Novo
Polje, Cesta XI/11, 1260 LJUBLJANA,
vložek: 2.202.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1990; PREDALIČ MARINKA,
Novo Polje, Cesta XI/11, 1260 LJUBLJANA, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 14. 3. 2001.
Dejavnost: 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev, izbris 22. 5.
2001; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 22. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 22. 5.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 22. 5.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001; 7415 Upravljanje
s holding družbami, izbris 22. 5. 2001;
7415 Dejavnost holdingov, vpis 22. 5.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 22. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
22. 5. 2001.
Rg-7078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04750 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa BAY SIDE gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Učakar 84, sedež: Ul. bratov Učakar
84, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/27118/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov ter družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5924553
Osnovni kapital: 2.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐORĐEVIČ SLAVKO, Ul.
bratov Učakar 84, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.680.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 11. 1995; KRISTOVSKI JAKICA, Rudnik II 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
720.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 2001; STARY ZORAN, Dolenjska cesta 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
632.250,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 3. 2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik KRISTOVSKI JAKICA, Rudnik II 8,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 22. 3.
2001.
Dejavnost: 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, vpis 22. 5. 2001;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis
22. 5. 2001; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 22. 5. 2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis 22. 5. 2001; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
22. 5. 2001; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 22. 5. 2001;
4531 Električne inštalacije, vpis 22. 5.
2001; 4532 Izolacijska dela, vpis 22. 5.
2001; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 22. 5. 2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 22. 5. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
22. 5. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 22. 5. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 22. 5.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 22. 5. 2001; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 22. 5. 2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
22. 5. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 22. 5. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
22. 5. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 22. 5. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 22. 5. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 22. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 22. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 22. 5. 2001; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 22. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 22. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 22. 5. 2001; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 22. 5. 2001; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 22. 5. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 22. 5. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 22. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 22. 5. 2001; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 22. 5. 2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 22. 5.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 22. 5. 2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 22. 5. 2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 22. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 22. 5.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 22. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 22. 5. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 22. 5. 2001; 52481 Trgovina na

Št.

drobno s športno opremo, vpis 22. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 22. 5. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 22. 5.
2001; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 22. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 22. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 22. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 22. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 22. 5.
2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 22. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
22. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 22. 5.
2001; 5551 Dejavnost menz, vpis 22. 5.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 22. 5.
2001; 6022 Dejavnost taksistov, vpis 22. 5.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 22. 5. 2001;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 22. 5. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 22. 5. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 22. 5. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 22. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 22. 5. 2001; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
22. 5. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n., vpis 22. 5. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 22. 5. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 22. 5. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 22. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 22. 5. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
22. 5. 2001; 8041 Dejavnost vozniških šol,
vpis 22. 5. 2001; 9261 Obratovanje športnih objektov, vpis 22. 5. 2001; 92623 Druge športne dejavnosti, vpis 22. 5. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
22. 5. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 22. 5. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 22. 5.
2001; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 22. 3. 2001.
Rg-7081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04758 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa INKI Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o. Ljubljana, sedež: Šmartinska
152 d, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/07386/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža,
osnovnega kapitala, deleža ter akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5385270
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.553.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIDAR ANTON, Hacetova
19,
1380
CERKNICA,
vložek:
2.553.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1990.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 26. 3. 2001.
Rg-7082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04761 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa SEIKOMAR špedicija in agencija, d.o.o., sedež: Črna vas
89, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/09175/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba dejavnosti,
ustanovitelja, deležev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1190687
Ustanovitelji: DEŽULOVIĆ MIRO, Vrtlarski put 11 B, RIJEKA, vložek: 250.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 2. 2001;
SCAGNETTI SEIKO, Črna vas 89, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.250.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist DEŽULOVIĆ MIRO, Vrtlarski put 11
B, RIJEKA, razrešitev: 1. 3. 2001.
Dejavnost: 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev, izbris 22. 5.
2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 22. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 22. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 22. 5.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 22. 5. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 22. 5. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 22. 5.
2001; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 1. 3. 2001.
Rg-7098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05729 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa MARKETING trgovska družba, d.o.o., Dobrave 4-6, Trzin, sedež: Dobrave 4-6, Trzin, 1236 TRZIN, vpisanem pod vložno št. 1/03690/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba deležev s temile podatki:
Matična št.: 5003300
Ustanovitelji: PETRAŠ SLAVKA, C. na
Bokalce 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
19.460.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
7. 3. 2001; PEKABETA a.d. za trgovino,
Takovska
49,
BEOGRAD,
vložek:
1.008.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
14. 3. 2001; OSOLNIK MAJDA, Križ 55 a,
1218 KOMENDA, vložek: 224.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 7. 3. 2001; VELIĆ
SULEJMAN, Gorice 41, SANSKI MOST,
vložek: 980.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 3. 2001; STRAŽAR ALOJZ, Valvazorjeva ul. 8, Vir, 1230 DOMŽALE, vložek:
504.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 3.
2001; BUDAJI JANOŠ, Ljubljanska cesta
89, 1230 DOMŽALE, vložek: 504.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 3. 2001; ILIĆ
DRAGOMIR, Petrovičeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 231.000.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1999.
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Rg-7107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05864 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa CARDIO MEDICAL
družba za trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Bratov Učakar
102, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/32171/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1420780
Osnovni kapital: 6.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUKIĆ TOMISLAV, Ulica
Bratov Učakar 52, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.700.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1999.
Dejavnost: 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 5. 2001.
Rg-7113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06191 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d., sedež: Kolodvorska ul. 11,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/05370/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, zastopnikov, dejavnosti in sprememba
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5142733
Osnovni kapital: 17.782.630.000,00
SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave VRABL MARJAN, Koroška 105 b,
2000 MARIBOR, razrešitev: 12. 4. 2001,
zastopa kot direktor za področje infrastrukture; član uprave ŽIČKAR DUŠAN, Boštanj
39a, 8294 BOŠTANJ, razrešitev: 12. 4.
2001, zastopa kot direktor za področje transporta; član uprave KMETIČ SLAVKO, Čeče
44 b, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 12. 4.
2001, zastopa kot delavski direktor.
Dejavnost: 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 22. 2. 2001. Osnovni kapital se zmanjša
od dosedanjega zneska 40.473.580.000,00
SIT za 22.690.950.000,00 SIT na
17.782.630.000,00 SIT, zaradi izravnave nižjega premoženja. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 2.269.095 delnic v
nominalnem znesku 10.000,00 SIT na delnico.
Rg-7115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06223 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa ADRIA AIRWAYS
Slovenski letalski prevoznik, d.d., sedež:
Kuzmičeva 7, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01352/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5156505
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GRAŠEK PETER, Redelonghijeva ul.
24, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 20. 4.
2001, Glavni direktor, zastopa brez omejitev; zastopnik LUČOVNIK BRANKO, Ulica
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Tončke Dežmana 2, 4000 KRANJ, imenovanje: 20. 4. 2001, zastopa kot v.d. predsednika uprave.
Rg-7116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06231 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa MIDORY trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34518/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 1614045
Firma: LEKA NO.1, transport, mednarodna špedicija, trgovina, gostinstvo,
gradbeništvo, agencijski posli d.o.o.
Skrajšana firma: LEKA No.1, d.o.o.
Sedež: Blatnica 1, 1236 TRZIN
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje
in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 4. 2001; VRBOS SNEŽANA, Zelena pot
24,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PIŠEK BRANKO, Janežičeva cesta
5, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 4.
2001; zastopnik BIZJAK JASMINA, Vidmarjeva 8, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 4.
2001; direktor VRBOS SNEŽANA, Zelena
pot 24, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
18. 4. 2001; zastopnik SRČNIK BOJANA,
Videm 21 a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
imenovanje: 19. 4. 2001.
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin, vpis 22. 5. 2001; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis 22. 5. 2001; 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene,
vpis 22. 5. 2001; 14120 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede, vpis 22. 5. 2001;
14130 Pridobivanje skrilavcev, vpis 22. 5.
2001; 14210 Pridobivanje gramoza in peska, vpis 22. 5. 2001; 14220 Pridobivanje
gline in kaolina, vpis 22. 5. 2001; 14500
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.,
vpis 22. 5. 2001; 26700 Obdelava naravnega kamna, vpis 22. 5. 2001; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis
22. 5. 2001; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 22. 5. 2001;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 22. 5. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 22. 5. 2001;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 22. 5. 2001;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis
22. 5. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 22. 5. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 22. 5. 2001; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 22. 5. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 22. 5. 2001; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, vpis 22. 5. 2001;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 22. 5. 2001;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 22. 5. 2001; 51510

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 22. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 22. 5. 2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
22. 5. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 22. 5. 2001; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
22. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 22. 5. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 22. 5. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 22. 5. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 22. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 22. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 22. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 22. 5.
2001; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 22. 5. 2001; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 22. 5. 2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 22. 5.
2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, vpis 22. 5. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 22. 5. 2001; 72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis 22. 5.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 22. 5. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
22. 5. 2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov, vpis 22. 5. 2001; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki, vpis 22. 5.
2001; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 18. 4. 2001.
Rg-7123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06398 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec, sedež: Tržaška c. 63, 1370 LOGATEC, vpisanem pod vložno št. 1/00210/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5051223
Ustanovitelji: SKUPŠČINE OBČINE LOGATEC, 1370 LOGATEC, vložek: 0,00 SIT,
ostalo, izstop: 24. 7. 1997; REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 24. 7. 1997.
Rg-7124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06421 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa VOLJATEL telekomunikacije d.d., sedež: Šmartinska 152,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/33759/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža
in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1555677
Sedež: Šmartinska 106, 1000 LJUBLJANA
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave CADDEO MARCO, Campania 145,
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ORISTANO, imenovanje: 19. 9. 2000, Družbo zastopa skupaj s še enim članom uprave ali s prokuristom; preds.uprave PIREDDU MARIANO, Via Cima 8, ORISTANO, imenovanje: 19. 9. 2000, Družbo zastopa kot
predsednik uprave skupaj s še enim članom uprave ali s prokuristom.
Rg-7135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07117 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa VOLKSBANK –
LJUDSKA BANKA d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/26467/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika
in naslova zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5496527
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik ZELNIK JANA, Cesta Koroškega
odreda 22 b, 4000 KRANJ, razrešitev:
23. 11. 2000, Statutarni zastopnik zastopa banko skupaj s članom uprave, drugim
statutarnim zastopnikom ali s kolektivnim
prokuristom, brez omejitev; zastopnik STAUDIGL JOHANN, Bernhard Schilcherstrasse 18, STOCKERAU, AVSTRIJA, razrešitev: 23. 11. 2000, Statutarni zastopnik zastopa banko skupaj s članom uprave, drugim statutarnim zuastopnikom ali s
kolektivnim prokuristom, brez omejitev;
član uprave STAUDIGL JOHANN, Weidengasse 5, TULLN, imenovanje: 23. 11.
2000, Član uprave banke zastopa banko
skupaj s članom uprave, statutarnim zastopnikom ali kolektivnim prokuristom, brez
omejitev; član uprave ZELNIK JANA, C.
Koroškega odreda 22, 4000 KRANJ, imenovanje: 23. 11. 2000, Član uprave banke zastopa banko skupaj s članom uprave,
statutarnim zastopnikom ali kolektivnim
prokuristom, brez omejitev.
Rg-7136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07259 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa FAJFAR & CONSULTANTS intelektualne storitve d.o.o.,
sedež: Puharjeva 6, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30700/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1304526
Sedež: Leskoškova 9 d, 1000 LJUBLJANA
Rg-7140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07345 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa BANSKE STAVBY
a.s., Košovska cesta 16, 97174 Prievidza, podružnica Ljubljana, sedež: Proletarska 4, 1110 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/33617/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1554034
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik DENGO RUDOLF, Urbankova
915/7, PRIEVIDZA, REPUBLIKA SLOVAŠKA, razrešitev: 20. 3. 2001, zastopa kot
vodja podružnice; zastopnik PETKO ANTON, Prievidza, PRIEVIDZA, imenovanje:
20. 3. 2001, zastopa kot vodja podružnice.

Št.

Rg-7142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07453 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa CORNER servisiranje in druge storitve d.o.o. Mengeš,
sedež: Testenova 72, 1234 LOKA PRI
MENGEŠU, vpisanem pod vložno št.
1/12225/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, sprememba in uskladitev dejavnosti, sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5493528
Osnovni kapital: 2.247.300,00 SIT
Ustanovitelji: LISTAR BORIS, Na ulicah
63, 1234 LOKA PRI MENGŠU, vložek:
2.247.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1991.
Dejavnost: 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev, vpis 22. 5. 2001; 2913 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 22. 5. 2001; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis 22. 5.
2001; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis
22. 5. 2001; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n., vpis 22. 5. 2001;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 22. 5. 2001; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav, vpis 22. 5. 2001; 4531 Električne inštalacije, vpis 22. 5. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 22. 5. 2001; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 22. 5.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 22. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 22. 5. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
22. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten, vpis
22. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 22. 5. 2001; 4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis 22. 5. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 22. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 22. 5. 2001; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 22. 5.
2001; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 22. 5. 2001; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 22. 5. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
22. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 22. 5. 2001; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, vpis 22. 5. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 22. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
22. 5. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 22. 5. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 22. 5. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 22. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 5. 2001.
Rg-7144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07468 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa NATALIJA BEKTAŠEVIĆ & CO. trgovina, gostinstvo, storitve d.n.o., sedež: Pokopališka 40, 1000
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LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/31911/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, zastopnikov, naslova ustanovitelja in zastopnika,
sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1414208
Ustanovitelji: BEKTAŠEVIĆ ZVEZDANA,
Toplička 41, VRANJE, vložek: 0,00 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 17. 7. 2000;
BEKTAŠEVIĆ AŠIM, Pokopališka ulica 40,
1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 22. 4. 1999; BEKTAŠEVIĆ AČIF, Društvena ulica 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 10. 5. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BEKTAŠEVIĆ ZVEZDANA, Toplička
41, VRANJE, razrešitev: 17. 7. 2000; direktor BEKTAŠEVIĆ AŠIM, Pokopališka ulica 40, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
22. 4. 1999; direktor BEKTAŠEVIĆ AČIF,
Društvena ulica 26, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 10. 5. 2001.
Rg-7147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07555 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa TELEMACH družba za komunikacijske storitve d.o.o.,
sedež: Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02313/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis zastavne pravice s temile podatki:
Matična št.: 5291216
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. Z 506/2001 z dne
17. 4. 2001 se vpiše zastavna pravica na
deležu dolžnika MASTERLINE d.o.o., Izdelava in prodaja tehničnih komponent, Vojkova 74, Ljubljana v korist upnika BANKA CELJE d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana.
Rg-7148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07647 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa ISTENIČ – AVTOSERVIS & CO podjetje za storitve, trgovino in posredovanje, d.n.o., Notranje Gorice, sedež: Vnanje Gorice, Podpeška c.
153, 1357 NOTRANJE GORICE,
vpisanem pod vložno št. 1/27452/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skr. firme, sedeža, dejavnosti, sedeža ustanoviteljev in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5924693
Firma: ISTENIČ – AVTOSERVIS & CO.
družba za storitve, trgovino in posredovanje, d.n.o., Brezovica
Skrajšana firma: ISTENIČ – AVTOSERVIS & Co., d.n.o.
Sedež: Vnanje Gorice, Podpeška c.
153, 1351 BREZOVICA
Ustanovitelji: ISTENIČ MARKO, Podpeška cesta 153, 1351 BREZOVICA, vložek:
0,00 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
31. 5. 1995; SUHADOLNIK NADA, Podpeška cesta 153, 1351 BREZOVICA, vložek:
0,00 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
31. 5. 1995.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ISTENIČ MARKO, Podpeška cesta
153, 1351 BREZOVICA, imenovanje:
31. 5. 1995, zastopa brez omejitev; zastopnik SUHADOLNIK NADA, Podpeška cesta
153, 1351 BREZOVICA, imenovanje:
31. 5. 1995, Kot pomočnik direktorja zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 511 Posredništvo, izbris
23. 5. 2001; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, izbris 23. 5. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris 23. 5. 2001; 551
Dejavnost hotelov, izbris 23. 5. 2001;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 23. 5. 2001; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov, izbris 23. 5.
2001; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris 23. 5. 2001; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas, izbris 23. 5. 2001;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov,
izbris 23. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis
23. 5. 2001; 5522 Storitve kampov, izbris
23. 5. 2001; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 23. 5. 2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 23. 5. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 23. 5. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
23. 5. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 23. 5.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 23. 5. 2001; 553 Gostinske
storitve prehrane, izbris 23. 5. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 23. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 23. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 23. 5. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 23. 5.
2001; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering), izbris 23. 5. 2001;
5551 Storitve menz, izbris 23. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 23. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 23. 5. 2001; 6022 Storitve taksistov,
izbris 23. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 23. 5. 2001; 744 Ekonomsko
propagiranje, izbris 23. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 23. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 23. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 10. 5. 2001.
Rg-8423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04051 z dne 30. 5.
2001 pri subjektu vpisa BOŽA KRISTAN &
CO. Podjetje za vodenje finančnih in računovodskih del, računalniški inženiring
in trgovino, d.n.o., Ljubljana, sedež: Teslova 30, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/20255/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5689066
Sedež: Rožna dolina cesta VII/36,
1000 LJUBLJANA
Dejavnost: 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
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rovin, polizdelkov, vpis 30. 5. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 30. 5. 2001;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 30. 5. 2001; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 30. 5. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 30. 5. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
30. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 30. 5.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 30. 5. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 30. 5. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 30. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 30. 5.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 30. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 30. 5. 2001.

stop: 20. 2. 2001; OŠABEN JANEZ, Breznikova ul. 20, 1230 DOMŽALE, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; PUNGARTNIK ANA, Depala
vas 70, 1230 DOMŽALE, vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; SMOLNIKAR IVANA MARIJA, Savska c. 53, 1230 DOMŽALE, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; SREBOTNIK STANISLAVA,
Ul. Simona Jenka 12, 1230 DOMŽALE,
vložek: 240.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 2. 2001; TKALEC DARKO, Ul.
Matije Blejca 10, 1240 KAMNIK, vložek:
70.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; TRDIN FRANC, Zg. Loke
12, 1223 BLAGOVICA, vložek: 70.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995;
URŠIČ ROMAN, Stolnik 4, 1242 STAHOVICA, vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 20. 2. 2001; VIDMAR JANEZ, Zalog pri Cerkljah 83, 4207 CERKLJE, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 2. 2001.

Rg-8427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04088 z dne 30. 5.
2001 pri subjektu vpisa AS DOMŽALE REMONT podjetje za proizvodnjo in remont
avtobusov, d.o.o Domžale, sedež: Ljubljanska c. 1, 1230 DOMŽALE, vpisanem
pod vložno št. 1/26187/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba deležev in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5887127
Ustanovitelji: AS DOMŽALE REMONT,
D.O.O., Ljubljanska cesta 1, 1230 DOMŽALE, vložek: 48.440.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1996; BENDA
FRANC, Kamniška c. 5, 1234 MENGEŠ,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995; BURJA ANTON, Stegne
3/a,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; GOSTIČ JERNEJ, Gorica
28, 1251 MORAVČE, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995;
GOSTIČ PETER, Prevoje 100, 1225 LUKOVICA, vložek: 1.210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995; HRIBAR JANEZ, Selo pri Ihanu 8, 1230 DOMŽALE,
vložek: 160.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 2. 2001; KERŽAN FRANC, Prešernova ul. 34, 1233 DOB, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 2. 2001; KRIŽNAR IGOR, Bevkova 14,
1230 DOMŽALE, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995; LEBENIČNIK MARKO, Ul. Milana Majcna 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995; LEKAN
JOŽE, Drinova ul. 1, 1230 DOMŽALE,
vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995; MEŠKO MIRJANA, Reboljeva ul. 25, 1234 MENGEŠ, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 2.
2001; MLAKAR KAROL, Ljubljanska c. 44,
1230 DOMŽALE, vložek: 340.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1995;
OSREDKAR BOJAN, Nasovče 6, 1218 KOMENDA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 2. 2001; OŠABEN IRENA, Breznikova 20, 1230 DOMŽALE,
vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-

Rg-8437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04811 z dne 31. 5.
2001 pri subjektu vpisa JAMNIK, d.o.o.
Grafično embalažno podjetje, Zg. Pirniče 110, Medvode, sedež: Zg. Pirniče
110, 1215 MEDVODE, vpisanem pod vložno št. 1/04637/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev dejavnosti in druž. pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5516196
Firma: JAMNIK Grafično embalažno
podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: JAMNIK d.o.o.
Sedež: Gorenjska cesta 12, 1215
MEDVODE
Osnovni kapital: 41.080.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIK LUDVIK, Zg. Pirniče 110, 1215 MEDVODE, vložek:
24.648.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1990; JAMNIK ŠTEFANIJA, Zg. Pirniče 110, 1215 MEDVODE, vložek:
8.216.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1996; JAMNIK JANEZ, Rocenska
12,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
8.216.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist JAMNIK JANEZ, Rocenska 12, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 8. 3. 2001.
Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo,
vpis 31. 5. 2001; 0201 Gozdarstvo, vpis
31. 5. 2001; 0202 Gozdarske storitve, vpis
31. 5. 2001; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil, vpis 31. 5. 2001;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n., vpis
31. 5. 2001; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis 31. 5. 2001; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja, vpis 31. 5.
2001; 2112 Proizvodnja papirja in kartona,
vpis 31. 5. 2001; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov, vpis 31. 5. 2001; 2232
Razmnoževanje videozapisov, vpis 31. 5.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 31. 5. 2001; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
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mas, vpis 31. 5. 2001; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n., vpis 31. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 31. 5. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 31. 5.
2001; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 31. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis 31. 5. 2001;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 31. 5. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
31. 5. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 31. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 31. 5. 2001; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami, vpis 31. 5.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
31. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 31. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 31. 5. 2001; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 31. 5. 2001; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 31. 5.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 31. 5. 2001; 6023 Drug
kopenski potniški promet, vpis 31. 5. 2001;
6311 Prekladanje, vpis 31. 5. 2001; 6521
Finančni zakup (leasing), vpis 31. 5. 2001;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 31. 5. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 31. 5.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 31. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 31. 5.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 31. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 20. 3. 2001
Rg-8450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05012 z dne 31. 5.
2001 pri subjektu vpisa CHEMOTEHNA
podjetje za trgovino, zastopanje in kooperacijo, d.o.o., sedež: Tbilisijska 57,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/17733/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5631297
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ČESNIK MOJCA, ANE GALETOVE
11, 1290 GROSUPLJE, razrešitev: 2. 4.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik ČESNIK MARJETA, ANE GALETOVE 11, 1290
GROSUPLJE, razrešitev: 2. 4. 2001, zastopa brez omejitev; direktor ANDROJNA BENJAMIN, Konjsko 12 a, 8290 SEVNICA,
imenovanje: 2. 4. 2001.
Rg-8465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05520 z dne 28. 5.
2001 pri subjektu vpisa CAKI podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/17640/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5620805
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: PALAMAR MIRSAD, Cesta
na Bokalce 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:

Št.

2.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 28. 5. 2001; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 28. 5. 2001; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 28. 5. 2001; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris
28. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 28. 5.
2001; 5522 Storitve kampov, izbris 28. 5.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
28. 5. 2001; 5530 Gostinske storitve prehrane, izbris 28. 5. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis
28. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 28. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 28. 5. 2001; 5551 Storitve menz, izbris 28. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 28. 5. 2001; 6022
Storitve taksistov, izbris 28. 5. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 28. 5.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 28. 5. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 28. 5. 2001; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 28. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
28. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 28. 5. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 28. 5.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 28. 5.
2001.
Rg-8479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05686 z dne 25. 5.
2001 pri subjektu vpisa DELOITTE & TOUCHE d.o.o., revizija in svetovanje, sedež:
Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/15919/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5573092
Sedež: Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA
Rg-8492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06222 z dne 25. 5.
2001 pri subjektu vpisa INSTITUT ZA PROJEKTNI MANAGEMENT IN INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO LJUBLJANA, sedež:
Štrekljeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30789/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme in naslova sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1294105
Firma: INSTITUT ZA PROJEKTNI MANAGEMENT IN INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
Sedež: Kotnikova 30, 1000 LJUBLJANA
Rg-8511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06447 z dne 31. 5.
2001 pri subjektu vpisa C.NET podjetje za
uvajanje informacijskih tehnologij,
d.o.o., sedež: Letališka 33, 1000 LJUB-

54 / 29. 6. 2001 / Stran 4077
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/29437/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deleža, zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1196529
Sedež: Streliška 12 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.335.933,00 SIT
Ustanovitelji: KUMP DAMJAN, Pot čez
gmajno 17, 1111 LJUBLJANA, vložek:
2.335.933,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 4. 1997; COF ŽIGA, Pehačkova cesta
6, 1370 LOGATEC, vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 13. 4. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MILIĆ BOJAN, Prešernova 30, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 13. 4. 2001, zastopa brez omejitev; direktor KUMP DAMJAN, Pot čez gmajno 17, 1111 LJUBLJANA, imenovanje: 13. 4. 2001.
Dejavnost: 6022 Storitve taksistov, izbris 31. 5. 2001; 6022 Dejavnost taksistov, vpis 31. 5. 2001; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 31. 5.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 31. 5.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 31. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 31. 5. 2001; 7440
Oglaševanje, vpis 31. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 4. 2001
Rg-8514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06459 z dne 25. 5.
2001 pri subjektu vpisa TITAN tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d., Kamnik,
sedež: Kovinarska 28, 1240 KAMNIK,
vpisanem pod vložno št. 1/00147/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5035686
Člani nadzornega sveta: LEVPUŠČEK
DAVID, izstop 1. 1. 2001; ERENT ANTON,
vstop 12. 4. 2001.
Rg-8515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06461 z dne 30. 5.
2001 pri subjektu vpisa TITAN tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d., Kamnik,
sedež: Kovinarska 28, 1240 KAMNIK,
vpisanem pod vložno št. 1/00147/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5035686
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds.uprave JANEŽIČ MATJAŽ, Čopova
pot 3, 1241 KAMNIK, razrešitev: 14. 4.
2001, Skupno zastopanje; preds.uprave
JANEŽIČ MATJAŽ, Čopova pot 3, 1241
KAMNIK, imenovanje: 15. 4. 2001, skupno zastopanje; zastopnik TOMELJ JOŽE,
Volčji potok 45A, 1235 RADOMLJE, razrešitev: 14. 4. 2001, zastopa kot namestnik
predsednika uprave. Skupno zastopanje;
član uprave TOMELJ JOŽE, Volčji potok 45
A, 1235 RADOMLJE, imenovanje: 15. 4.
2001, Skupno zastopanje; član uprave VIHAR ZDENKO, Glinškova ploščad 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 4. 2001,
Skupno zastopanje.
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Rg-8519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06761 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa MEDICOPHARMACIA Medicinsko farmacevtsko podjetje,
d.o.o., sedež: Topniška 4 a, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/08951/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5425166
Sedež: Topniška ulica 4A, 1000
LJUBLJANA
Rg-8527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07122 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa VOLVO LJUBLJANA, trgovina in servis, d.o.o. Firma v angleškem jeziku: Volvo Ljubljana, Trading
and Services, Ltd., sedež: Celovška 182,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/33346/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1532189
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
gen. dir. ANDERSSON BO G., Solgatan
29, MARSTA, imenovanje: 1. 3. 2001.
Rg-8533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07256 z dne 30. 5.
2001 pri subjektu vpisa TIROSS posredništvo in trgovina na debelo, d.o.o.,
sedež: Podmilščakova ulica 24, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26138/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5895685
Sedež: Pot k sejmišču 30, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 10.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNAD ANDREJ, ADAMIČEVA 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1995; SELŠEK JOŽE, PETELINJE 9, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 5.350.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1995.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 26. 4. 2001
Rg-8585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/08776 z dne 15. 6.
2001 pri subjektu vpisa MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, sedež:
Gradnikove brigade 11, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/20856/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5698235
Osnovni kapital: 160.000.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 25. 5. 2001. Na podlagi sklepa skupščine z dne 25. 5. 2001 se osnovni kapital
poveča za 240.000.000,00 SIT, tako, da
znaša 320.000.000,00 SIT, nato pa se
zmanjša na 160.000.000,00 SIT z združitvijo delnic in sicer tako, da se 4 stare delnice po nominalni vrednosti 1.000,00 SIT
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združijo v eno delnico po nominalni vrednosti 2.000,00 SIT.
Rg-9069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04851 z dne 15. 6.
2001 pri subjektu vpisa ZALOŽBA KRES
Ljubljana d.o.o., sedež: Celovška 142,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/06922/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
deležev, družbene pogodbe, naslova ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5376157
Firma: ZALOŽBA KRES založništvo in
trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA KRES d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 158, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 15.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROLC DUŠAN, Palmejeva
22,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
7.650.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1990; SELINA AMBROŽ, Vavpotičeva
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1990;
DROLC VERONIKA, Vodnikova cesta 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1990.
Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
15. 6. 2001; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 15. 6. 2001; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 15. 6. 2001; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
15. 6. 2001; 2215 Drugo založništvo, vpis
15. 6. 2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 15. 6. 2001; 2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis 15. 6.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 15. 6. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 15. 6. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 15. 6. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 15. 6. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 15. 6. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 15. 6. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 15. 6. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 15. 6. 2001; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 15. 6. 2001; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 15. 6. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 15. 6.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 15. 6. 2001; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 15. 6.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, vpis 15. 6. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 15. 6. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
15. 6. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 15. 6. 2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
vpis 15. 6. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 15. 6. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 15. 6. 2001; 52486

Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 15. 6. 2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 15. 6.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 15. 6.
2001; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 15. 6. 2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis 15. 6. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 15. 6. 2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 15. 6.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 15. 6.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 15. 6. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 15. 6.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis 15. 6. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 15. 6. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 15. 6. 2001;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe, vpis 15. 6. 2001; 7411 Pravno
svetovanje, vpis 15. 6. 2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 15. 6.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 15. 6.
2001; 7481 Fotografska dejavnost, vpis
15. 6. 2001; 7483 Tajniška dela in prevajanje, vpis 15. 6. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 15. 6. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 15. 6. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
15. 6. 2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis 15. 6. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 15. 6.
2001; 9211 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 15. 6. 2001; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov, vpis 15. 6. 2001; 92511
Dejavnost knjižnic, vpis 15. 6. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 28. 3. 2001.
Rg-9102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06420 z dne 8. 6.
2001 pri subjektu vpisa INSTEL trgovina
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Letališka
9 a, sedež: Letališka 9 a, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/30398/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 1273612
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKŠA MIHELA, Vinterca
8,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1997.
Dejavnost: 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo, vpis 8. 6.
2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 24. 4. 2001

MARIBOR
Rg-7169
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/01499 z dne 7. 9.
2000 pri subjektu vpisa VARKAR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Preradovičeva 38, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10059/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
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membe družbenikov, poslovnega deleža in
vpisa novega mandata zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5987008
Ustanovitelji: PIŠEK MARJAN, Hrovatova 3, 2000 MARIBOR, vložek: 315.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1996;
TANTEGEL BRANKO, Dupleška cesta 93,
2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 12. 1999; ŠPRAH MILAN, Zlatoličje 95, 2205 STARŠE, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 12.
1999.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LAŠIČ ALOJZ, Prisojna 41, 2000 MARIBOR, razrešitev: 1. 1. 2000, zastopa brez
omejitev; direktor LAŠIČ ALOJZ, Prisojna
41, 2000 MARIBOR, imenovanje: 1. 1.
2000, zastopa brez omejitev.
Rg-7190
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03470 z dne 8. 9.
2000 pri subjektu vpisa INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d.,
sedež: Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/00871/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe Statuta s temile podatki:
Matična št.: 5259363
Skupščinski sklep: Dne 8. 9. 2000 se
vpiše sprememba Statuta.
Rg-7198
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/03530 z dne 27. 9.
2000 pri subjektu vpisa METALPRIM INŽENIRING podjetje za izvedbo objektov, zastopanje in trgovino d.o.o., sedež: Cafova
ulica 2, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/08637/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega
kapitala, poslovnih deležev in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5778905
Osnovni kapital: 3.204.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIVKOVIĆ MATEJA, Betnavska 127, 2000 MARIBOR, vložek:
320.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1993; NOVAK LESKOVAR TEREZIJA, Veluščkova ulica 1/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 320.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1997; VEDLIN MATILDA, Dupleška 254, 2000 MARIBOR, vložek:
801.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1994; MURATOVIČ EMIN, Arbeiterjeva 5,
2250 PTUJ, vložek: 801.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 1994; LESKOVAR
KARL, Veluščkova 1/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 961.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1994.
Rg-7201
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03544 z dne
16. 10. 2000 pri subjektu vpisa COSTAFERROVIARIA proizvodnja in trgovina
d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10391/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, statusne spremembe
družbenika in Družbene pogodbe s temile
podatki:

Št.

Matična št.: 1277154
Osnovni kapital: 410.000.000,00 SIT
Ustanovitelji:
COSTAFERROVIARIA
S.P.A., Via le IV Novembre, 22041, COSTA
MASNAGA /LECCO/ ITALIJA, vložek:
227.872.782,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1998; SOCIETA’ ITALIANA PER LE
IMPRESE MISTE ALL’ESTERO SIMEST
S.p.A., Via Alessandro Farnese 4, RIM
00192 ITALIJA, vložek: 100.860.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 7. 1999; TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d., Preradovičeva ulica 22, 2000
MARIBOR, vložek: 81.267.218,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 3. 1998.
Rg-7207
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03605 z dne
19. 9. 2000 pri subjektu vpisa KREKOVA
BANKA d.d., sedež: Slomškov trg 18,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/07498/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: predložitve zapisnika 9. skupščine
delniške družbe z dne 21. 6. 2000 in spremembe članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5706491
Člani nadzornega sveta: KRAŠOVEC
MIRKO, izstop 21. 6. 2000; MELAVC DANIEL, izstop 21. 6. 2000; SOJAR NEŽA,
izstop 21. 6. 2000; JEREB VINCENC, izstop 21. 6. 2000; KOLENKO ANTON, izstop 21. 6. 2000; PUŠENJAK MARTIN, izstop 21. 6. 2000; LESJAK ŠTEFAN, izstop
21. 6. 2000; ROTDAJČ IVAN, izstop 21. 6.
2000; BOLCAR NADA, izstop 21. 6. 2000;
RIHARD VIDE, izstop 21. 6. 2000; KRAŠOVEC MIRKO, vstop 21. 6. 2000; MELAVC DANIEL, vstop 21. 6. 2000; SOJAR
NEŽA, vstop 21. 6. 2000; JEREB VINCENC, vstop 21. 6. 2000; KOLENKO ANTON TARZICIJ, vstop 21. 6. 2000; PUŠENJAK MARTIN, vstop 21. 6. 2000; LESJAK
ŠTEFAN, vstop 21. 6. 2000; ROTDAJČ
IVAN, vstop 21. 6. 2000; BOLCAR NADA,
vstop 21. 6. 2000; CELAR JANEZ, vstop
21. 6. 2000.
Rg-7212
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03622 z dne 9. 1.
2001 pri subjektu vpisa DVERI-PAX INTRANTIBUS upravljanje, poslovne storitve in svetovanje d.o.o., sedež: Lovska
ulica 36, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/10070/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova
družbe, osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in Pogodbe o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5980925
Sedež: Cafova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENEDIKTINSKI PRIORAT
MARIBOR, Gaj nad Mariborom, 2201
ZGORNJA
KUNGOTA,
vložek:
2.079.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1996; FLAC JANEZ, Lovska ulica
36, 2000 MARIBOR, vložek: 21.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1996.
Dejavnost: 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 9. 1. 2001; 15910
Proizvodnja žganih pijač, vpis 9. 1. 2001;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-

54 / 29. 6. 2001 / Stran 4079
tiranih pijač, vpis 9. 1. 2001; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
vpis 9. 1. 2001; 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 9. 1. 2001; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 9. 1. 2001; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 9. 1.
2001; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja, vpis 9. 1. 2001; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 9. 1. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 9. 1. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 9. 1.
2001; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris 9. 1. 2001; 55112 Dejavnost
penzionov, izbris 9. 1. 2001; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas, izbris 9. 1. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 9. 1. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 9. 1. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 9. 1. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 9. 1. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 9. 1. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 9. 1.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 9. 1.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, izbris 9. 1. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 9. 1. 2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
9. 1. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 9. 1.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 9. 1. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 9. 1. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 9. 1. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 9. 1.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 9. 1. 2001; 92522 Varstvo
kulturne dediščine, vpis 9. 1. 2001.
Rg-7218
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03657 z dne
28. 9. 2000 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA MARIBOR delniška zavarovalna družba, sedež: Cankarjeva ulica 3,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/03762/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: predložitve zapisnika 17. skupščine delniške družbe z dne 29. 6. 2000, spremembe osnovnega kapitala in Statuta s temile podatki:
Matična št.: 5063400
Osnovni kapital: 2.012.050.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Dne 28. 9. 2000 se
vpiše sprememba Statuta.
Rg-7281
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03680 z dne 8. 9.
2000 pri subjektu vpisa DUMIDA AVTO trgovina in storitve d.o.o., sedež: Kidričeva 16, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vpisanem pod vložno št.
1/09910/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, firme družbenika, naslova družbenikov in zastopnika, dejavnosti in
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Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5938678
Osnovni kapital: 2.105.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOTNIK IVAN, Kardeljeva
69, 2000 MARIBOR, vložek: 263.125,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1996; BAUMAN GVIDO, Krekova ulica 20, 2000 MARIBOR, vložek: 263.125,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1996; ZDRAVKOVIĆ JUDITA, Ribniška ulica 6, 2000 MARIBOR,
vložek: 210.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1996; VOHL DUŠAN, Roška
17, 2000 MARIBOR, vložek: 421.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1996; DUMIDA trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.,
Kidričeva 16, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH, vložek: 947.250,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOTNIK IVAN, Kardeljeva 69, 2000
MARIBOR, imenovanje: 17. 8. 1998, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 8. 9. 2000; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 8. 9. 2000.
Rg-7423
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03984 z dne
6. 10. 2000 pri subjektu vpisa DEKADA
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.,
sedež: Na Jelovcu 62, 2354 BRESTERNICA,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/03647/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in Družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5471460
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTERC FRANC, Na Jelovcu 62, 2354 BRESTERNICA, vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1991; DASKO RUDOLF, Cesta zmage 92, 2000 MARIBOR, vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1991.
Rg-7493
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04072 z dne 8. 9.
2000 pri subjektu vpisa J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., sedež: Cesta
XIV. divizije 36, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/08949/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova s temile podatki:
Matična št.: 5813590
Sedež: Jarnikova 7, 2000 MARIBOR
Rg-7528
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04117 z dne 4. 10.
2000 pri subjektu vpisa CONTRAST družba za trgovino na debelo in storitve d.o.o.
Nad izviri 8,2204 Miklavž na Dravskem
polju PODRUŽNICA LJUBLJANA, sedež:
Dolenjska 258, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02811/01, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5410215001
Sedež: Dolenjska 258, 1291 ŠKOFLJICA
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Rg-7530
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04119 z dne
21. 9. 2000 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o. MARIBOR POSLOVNA
ENOTA MARIBOR, sedež: Partizanska cesta 54, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/09400/04, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5881447264
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZUPANC BORISLAV, Lutrje 15/a,
3232 PONIKVA, razrešitev: 31. 8. 2000;
direktor KOLMANIČ JELKA, Borova vas 27,
2000 MARIBOR, imenovanje: 1. 9. 2000.
Rg-7753
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04442 z dne
16. 1. 2001 pri subjektu vpisa BONES podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredništvo in storitve d.o.o., sedež: Kranjčeva ulica 3, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/04555/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala, poslovnih deležev in Družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5549892
Osnovni kapital: 11.558.857,20 SIT
Ustanovitelji: CREDERE posredništvo in
trgovina d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000
MARIBOR, vložek: 4.500.939,20 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 6. 1998; VETERINARSKA BOLNICA PTUJ d.o.o., Ormoška
cesta
28,
2250
PTUJ,
vložek:
7.057.918,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1998.
Rg-7754
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04444 z dne
22. 11. 2000 pri subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR, sedež: Čufarjeva cesta 9, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5050367
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠVAJNCER MARIJA, Vrazova 85,
2000 MARIBOR, razrešitev: 15. 11. 2000,
Direktor v imenu in na račun DUM v okviru
dejavnosti, DUM sklepa vse pogodbe, ter
opravlja druga pravna opravila. zastopa
DUM pred sodiščem in drugimi organi neomejeno; direktor IVAJNŠIČ STANIJA, Ulica
Štravhovih 39, 2000 MARIBOR, imenovanje: 16. 11. 2000, zastopa kot v.d. direktor
za določen čas 6 mesecev, brez omejitev.
Rg-7756
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04446 z dne
5. 12. 2000 pri subjektu vpisa SEAL & TRADE proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Ptujska cesta
134, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/03327/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5444144
Sedež: Pri opekarni 5, 2000 MARIBOR

Rg-7761
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04452 z dne 5. 2.
2001 pri subjektu vpisa BWL trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o., sedež: Šarhova ulica 19, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/10095/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža, dejavnosti, zastopnika in Akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1121391
Sedež: Zg. Duplek 23, 2241 SPODNJI DUPLEK
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CAFNIK DRAGO, Gosposvetska cesta 3, 2000 MARIBOR, razrešitev: 13. 11.
2000, zastopa brez omejitev; direktor POTISK JANEZ, Ljubljanska 7/a, 2000 MARIBOR, imenovanje: 13. 11. 2000, zastopa
brez omejitev.
Dejavnost: 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev, vpis 5. 2. 2001; 2463
Proizvodnja eteričnih olj, vpis 5. 2. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, izbris 5. 2. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, izbris 5. 2. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, izbris 5. 2. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, izbris 5. 2. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, izbris 5. 2.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo, izbris 5. 2.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, izbris 5. 2.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, izbris 5. 2. 2001; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, izbris 5. 2.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 5. 2. 2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 5. 2. 2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, izbris 5. 2. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, izbris 5. 2. 2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, izbris
5. 2. 2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, izbris 5. 2. 2001; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, izbris 5. 2. 2001; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, izbris 5. 2. 2001; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, izbris 5. 2. 2001; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, izbris 5. 2. 2001; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 5. 2.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 5. 2.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 5. 2. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
5. 2. 2001; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 5. 2. 2001; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
5. 2. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, izbris 5. 2. 2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris 5. 2. 2001;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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in drugimi kemičnimi sredstvi, izbris 5. 2.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 5. 2. 2001; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
vpis 5. 2. 2001; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 5. 2. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 5. 2. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 5. 2. 2001; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris 5. 2.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
5. 2. 2001; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije, izbris 5. 2. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris 5. 2.
2001; 5522 Storitve kampov, izbris 5. 2.
2001; 5523 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 5. 2. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 5. 2. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 5. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
5. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 5. 2.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 5. 2.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 5. 2. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 5. 2. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 5. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 5. 2. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 5. 2.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 5. 2. 2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 5. 2. 2001; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 5. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom. Pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-7763
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04455 z dne
24. 11. 2000 pri subjektu vpisa CESTNO
PODJETJE MARIBOR družba za gradnjo
in vzdrževanje cest d.d., sedež: Iztokova
ulica 30, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00189/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5143578
Dejavnost: 14500 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n., vpis 24. 11. 2000;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis 24. 11. 2000; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis 24. 11. 2000; 45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis 24. 11. 2000;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris 24. 11. 2000; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 24. 11. 2000; 55230 Druge nastanitve za krajši čas, izbris 24. 11. 2000;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 24. 11.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 24. 11. 2000; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 24. 11.
2000; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 24. 11. 2000; 55510
Dejavnost menz, vpis 24. 11. 2000; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
24. 11. 2000; 72100 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 24. 11. 2000;

Št.

72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 24. 11. 2000; 90005
Druge dejavnosti javne higiene, vpis 24. 11.
2000.
Rg-7765
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04458 z dne
7. 12. 2000 pri subjektu vpisa POŠTNA
BANKA SLOVENIJE d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10463/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa
člana uprave in vpisa omejitev pooblastil zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5620112
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds.uprave FIŠER ROMANA, Ješenca 32
a, 2327 RAČE, razrešitev: 21. 9. 2000,
zastopa brez omejitev; preds.uprave ROMANA FIŠER, Ješenca 32/a, 2327 RAČE,
imenovanje: 21. 9. 2000, Skupno zastopanje; član uprave CAPUDER JOŽICA, Glinškova ploščad 13, 1000 LJUBLJAN, imenovanje: 21. 9. 2000, Skupno zastopanje.
Rg-7771
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04466 z dne
23. 11. 2000 pri subjektu vpisa PRIMATI.Z.T. podjetje za izvedbo objektov, zastopanje in trgovino d.o.o., sedež: Industrijska 22, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/08000/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5745993
Sedež: Partizanska cesta 36, 2000
MARIBOR
Rg-7772
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04467 z dne
13. 12. 2000 pri subjektu vpisa VITRADE
trgovina in storitve d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/05655/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5640415
Sedež: Partizanska cesta 5, 2000 MARIBOR
Rg-7775
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04508 z dne
15. 2. 2001 pri subjektu vpisa S & K COMPANY družba za trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/05911/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova, osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, naslova družbenika in zastopnika, dejavnosti in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5678595
Sedež: Šarhova 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KMETIČ SILVESTER, Osek
št.: 48, 2235 SVETA TROJICA V SLOV.
GORICAH, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KMETIČ SILVESTER, Osek št.: 48,
2235 SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH,
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imenovanje: 25. 2. 1992, zastopa brez
omejitev.
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin, vpis 15. 2. 2001; 01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 15. 2. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 15. 2. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 15. 2. 2001; 01210 Reja govedi, vpis 15. 2. 2001; 01220 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis 15. 2.
2001; 01230 Reja prašičev, vpis 15. 2.
2001; 01240 Reja perutnine, vpis 15. 2.
2001; 01250 Reja drugih živali, vpis 15. 2.
2001; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
15. 2. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 15. 2. 2001;
05010 Ribištvo, vpis 15. 2. 2001; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis 15. 2.
2001; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene, vpis 15. 2. 2001; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede, vpis
15. 2. 2001; 14130 Pridobivanje skrilavcev, vpis 15. 2. 2001; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska, vpis 15. 2. 2001; 14220
Pridobivanje gline in kaolina, vpis 15. 2.
2001; 14400 Pridobivanje soli, vpis 15. 2.
2001; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n., vpis 15. 2. 2001; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega, vpis 15. 2. 2001; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa, vpis 15. 2. 2001; 15130 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa, vpis 15. 2. 2001; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov,
vpis 15. 2. 2001; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja, vpis 15. 2. 2001;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis 15. 2. 2001; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin, vpis
15. 2. 2001; 15410 Proizvodnja surovega
olja in maščob, vpis 15. 2. 2001; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob, vpis
15. 2. 2001; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob, vpis 15. 2.
2001; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001;
15520 Proizvodnja sladoleda, vpis 15. 2.
2001; 15610 Mlinarstvo, vpis 15. 2. 2001;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 15710 Proizvodnja krmil, vpis 15. 2. 2001; 15720 Proizvodnja hrane za hišne živali, vpis 15. 2.
2001; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic, vpis 15. 2. 2001; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis 15. 2.
2001; 15830 Proizvodnja sladkorja, vpis
15. 2. 2001; 15840 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 15850 Proizvodnja testenin, vpis
15. 2. 2001; 15860 Predelava čaja in kave, vpis 15. 2. 2001; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov,
vpis 15. 2. 2001; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane, vpis
15. 2. 2001; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n., vpis 15. 2. 2001; 15910 Proizvodnja žganih pijač, vpis 15. 2. 2001;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
15. 2. 2001; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis 15. 2. 2001; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač, vpis 15. 2. 2001; 15960 Proizvodnja
piva, vpis 15. 2. 2001; 15970 Proizvodnja
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slada, vpis 15. 2. 2001; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač,
vpis 15. 2. 2001; 17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken, vpis 15. 2. 2001;
17200 Tkanje tekstilij, vpis 15. 2. 2001;
17300 Plemenitenje tekstilij, vpis 15. 2.
2001; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil, vpis 15. 2. 2001; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog, vpis
15. 2. 2001; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež, vpis 15. 2. 2001;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 15. 2.
2001; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., vpis 15. 2. 2001; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov, vpis 15. 2.
2001; 17710 Proizvodnja nogavic, vpis
15. 2. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil, vpis 15. 2. 2001;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis
15. 2. 2001; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 15. 2. 2001; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 15. 2. 2001;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
15. 2. 2001; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n., vpis 15. 2. 2001;
18300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 15. 2. 2001;
19100 Strojenje in dodelava usnja, vpis
15. 2. 2001; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 19300 Proizvodnja
obutve, vpis 15. 2. 2001; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
vpis 15. 2. 2001; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč, vpis 15. 2. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 15. 2.
2001; 20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 15. 2. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 15. 2. 2001;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, vpis 15. 2. 2001; 21110 Proizvodnja vlaknin, vpis 15. 2. 2001; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, vpis 15. 2.
2001; 21220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
vpis 15. 2. 2001; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis 15. 2.
2001; 21240 Proizvodnja tapet, vpis 15. 2.
2001; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona, vpis 15. 2. 2001;
22110 Izdajanje knjig, vpis 15. 2. 2001;
22120 Izdajanje časopisov, vpis 15. 2.
2001; 22130 Izdajanje revij in periodike,
vpis 15. 2. 2001; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 15. 2.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 15. 2.
2001; 22210 Tiskanje časopisov, vpis
15. 2. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
15. 2. 2001; 22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 15. 2. 2001; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 15. 2.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis 15. 2. 2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 15. 2.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis 15. 2. 2001; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 15. 2.
2001; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev, vpis 15. 2. 2001; 24620
Proizvodnja sredstev za lepljenje, vpis
15. 2. 2001; 24630 Proizvodnja eteričnih
olj, vpis 15. 2. 2001; 24650 Proizvodnja
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neposnetih nosilcev zapisa, vpis 15. 2.
2001; 24700 Proizvodnja umetnih vlaken,
vpis 15. 2. 2001; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila, vpis 15. 2. 2001;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila, vpis 15. 2. 2001; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume, vpis 15. 2.
2001; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 15. 2.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis 15. 2. 2001; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 15. 2. 2001; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
15. 2. 2001; 26110 Proizvodnja ravnega
stekla, vpis 15. 2. 2001; 26120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla, vpis 15. 2.
2001; 26130 Proizvodnja votlega stekla,
vpis 15. 2. 2001; 26140 Proizvodnja steklenih vlaken, vpis 15. 2. 2001; 26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 26210 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike, vpis 15. 2. 2001;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike, vpis
15. 2. 2001; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike,
vpis 15. 2. 2001; 26240 Proizvodnja druge tehnične keramike, vpis 15. 2. 2001;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 26260 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike, vpis 15. 2. 2001;
26300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic, vpis 15. 2. 2001; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo, vpis
15. 2. 2001; 26510 Proizvodnja cementa,
vpis 15. 2. 2001; 26520 Proizvodnja apna,
vpis 15. 2. 2001; 26530 Proizvodnja mavca, vpis 15. 2. 2001; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis
15. 2. 2001; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo, vpis 15. 2. 2001;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis 15. 2. 2001; 26640 Proizvodnja
malte, vpis 15. 2. 2001; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis
15. 2. 2001; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis
15. 2. 2001; 26700 Obdelava naravnega
kamna, vpis 15. 2. 2001; 26810 Proizvodnja brusilnih sredstev, vpis 15. 2. 2001;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 27210
Proizvodnja litoželeznih cevi, vpis 15. 2.
2001; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi, vpis
15. 2. 2001; 27310 Hladno vlečenje, vpis
15. 2. 2001; 27320 Hladno valjanje ozkega traku, vpis 15. 2. 2001; 27330 Hladno
profiliranje, vpis 15. 2. 2001; 27340 Vlečenje žice, vpis 15. 2. 2001; 27420 Proizvodnja aluminija, vpis 15. 2. 2001; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 15. 2. 2001; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis
15. 2. 2001; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
15. 2. 2001; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje, vpis
15. 2. 2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje,
vpis 15. 2. 2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 15. 2. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis 15. 2. 2001;

28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin, vpis 15. 2. 2001; 28520 Splošna mehanična dela, vpis 15. 2. 2001;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja, vpis
15. 2. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja, vpis 15. 2. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 15. 2. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
15. 2. 2001; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod, vpis
15. 2. 2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 15. 2. 2001; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 15. 2.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis 15. 2. 2001;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 15. 2. 2001; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila, vpis 15. 2. 2001; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis
15. 2. 2001; 29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 15. 2. 2001; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije, vpis 15. 2. 2001; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis 15. 2.
2001; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, vpis 15. 2. 2001; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis 15. 2.
2001; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., vpis 15. 2. 2001;
29310 Proizvodnja traktorjev, vpis 15. 2.
2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, vpis 15. 2. 2001;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev,
vpis 15. 2. 2001; 29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis 15. 2. 2001; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 15. 2. 2001; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo, vpis
15. 2. 2001; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo,
vpis 15. 2. 2001; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
15. 2. 2001; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 15. 2. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis 15. 2. 2001; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 15. 2. 2001;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev, vpis
15. 2. 2001; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov, vpis 15. 2. 2001; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, vpis 15. 2. 2001; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis 15. 2. 2001; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic, vpis
15. 2. 2001; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij, vpis 15. 2.
2001; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 15. 2.
2001; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 15. 2. 2001;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n., vpis 15. 2. 2001; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, vpis 15. 2.
2001; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav, vpis 15. 2. 2001; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen op, vpis 15. 2. 2001; 33300
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Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje, vpis 15. 2. 2001; 33400
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme, vpis 15. 2. 2001; 33500
Proizvodnja ur, vpis 15. 2. 2001; 34100
Proizvodnja motornih vozil, vpis 15. 2.
2001; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic “, vpis
15. 2. 2001; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje, vpis 15. 2. 2001; 35110 Gradnja in popravilo ladij, vpis 15. 2. 2001;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport, vpis 15. 2. 2001; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil,
vpis 15. 2. 2001; 35410 Proizvodnja motornih koles, vpis 15. 2. 2001; 35420 Proizvodnja koles, vpis 15. 2. 2001; 35430
Proizvodnja vozil za invalide, vpis 15. 2.
2001; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.,
vpis 15. 2. 2001; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 15. 2. 2001; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega, vpis 15. 2.
2001; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis 15. 2. 2001;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
vpis 15. 2. 2001; 36150 Proizvodnja žimnic, vpis 15. 2. 2001; 36220 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis
15. 2. 2001; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač, vpis
15. 2. 2001; 36610 Proizvodnja bižuterije,
vpis 15. 2. 2001; 36620 Proizvodnja metel in krtač, vpis 15. 2. 2001; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 15. 2.
2001; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis 15. 2. 2001; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis 15. 2. 2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 15. 2. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 15. 2.
2001; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 15. 2. 2001; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 15. 2. 2001; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 15. 2. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok, vpis 15. 2. 2001; 45310 Električne inštalacije, vpis 15. 2. 2001; 45320
Izolacijska dela, vpis 15. 2. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 15. 2. 2001; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 15. 2. 2001; 45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 15. 2.
2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 15. 2. 2001; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 15. 2. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 15. 2. 2001; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 15. 2. 2001; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
15. 2. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 15. 2. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 15. 2. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 15. 2. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 15. 2.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila, vpis 15. 2. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 15. 2. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 15. 2. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 15. 2. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 15. 2.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 15. 2. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
15. 2. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 15. 2. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
15. 2. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 15. 2. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
15. 2. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
15. 2. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 15. 2. 2001; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 15. 2.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 15. 2. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 15. 2.
2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 15. 2. 2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
15. 2. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 15. 2.
2001; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 15. 2. 2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 15. 2. 2001; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
15. 2. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 15. 2. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 15. 2. 2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 15. 2. 2001; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 15. 2. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 15. 2. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 15. 2. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 15. 2. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 15. 2. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 15. 2. 2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 15. 2. 2001; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis 15. 2. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
15. 2. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 15. 2.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 15. 2. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
15. 2. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
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ostanki in odpadki, vpis 15. 2. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 15. 2. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 15. 2.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 15. 2. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 15. 2.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 15. 2. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 15. 2. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
15. 2. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 15. 2. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 15. 2. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
15. 2. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 15. 2.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 15. 2. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 15. 2.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
15. 2. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 15. 2. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 15. 2. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 15. 2. 2001;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
15. 2. 2001; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 15. 2.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 15. 2. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 15. 2.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 15. 2. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 15. 2. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 15. 2. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 15. 2. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
15. 2. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 15. 2. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 15. 2. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 15. 2.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 15. 2.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 15. 2. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
15. 2. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 15. 2. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 15. 2. 2001; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
15. 2. 2001; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 15. 2. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 15. 2. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis 15. 2. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 15. 2. 2001;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 15. 2. 2001; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 15. 2. 2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 15. 2. 2001; 55231 Dejavnost
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otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 15. 2. 2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 15. 2. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 15. 2. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
15. 2. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 15. 2. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 15. 2.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 15. 2.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 15. 2. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 15. 2. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 15. 2. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 15. 2. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 15. 2. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 15. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 15. 2. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 15. 2. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 15. 2. 2001; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic, vpis 15. 2. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 15. 2. 2001; 60230
Drug kopenski potniški promet, vpis 15. 2.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
15. 2. 2001; 61100 Pomorski promet, vpis
15. 2. 2001; 61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih, vpis 15. 2. 2001; 62200
Izredni zračni promet, vpis 15. 2. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 15. 2. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 15. 2. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 15. 2. 2001; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, vpis 15. 2. 2001; 63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu, vpis
15. 2. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 15. 2.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 15. 2. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 15. 2.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
15. 2. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
15. 2. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
15. 2. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 15. 2. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
15. 2. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 15. 2. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
15. 2. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 15. 2. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 15. 2.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 15. 2. 2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 15. 2. 2001; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis 15. 2. 2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 15. 2.
2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, vpis 15. 2. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 15. 2. 2001; 71401 Izposojanje športne opreme, vpis 15. 2. 2001;
71402 Dejavnost videotek, vpis 15. 2.
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2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 15. 2. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
15. 2. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 15. 2. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 15. 2. 2001; 72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis 15. 2. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
15. 2. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 15. 2.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 15. 2. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
15. 2. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 15. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 2. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 15. 2. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 15. 2. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 15. 2. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 15. 2. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 15. 2.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 15. 2. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 15. 2.
2001; 92110 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 15. 2. 2001; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov, vpis 15. 2. 2001;
92130 Kinematografska dejavnost, vpis
15. 2. 2001; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost, vpis 15. 2. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis
15. 2. 2001; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 15. 2. 2001; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 15. 2. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
15. 2. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis
15. 2. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč, vpis 15. 2. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
15. 2. 2001; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo, vpis 15. 2. 2001; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
15. 2. 2001; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic, vpis 15. 2. 2001; 93021
Dejavnost frizerskih salonov, vpis 15. 2.
2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 15. 2. 2001; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov, vpis 15. 2. 2001;
93030 Pogrebna dejavnost, vpis 15. 2.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 15. 2. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 15. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod J 67.130
sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže. Pod O
92.711 sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 500.000 SIT.
Rg-7776
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04509 z dne
16. 1. 2001 pri subjektu vpisa SPEKTRA
PRESS družba za trženje, založništvo in
trgovino d.o.o., sedež: Cesta XIV. divizije
36, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/10708/00, vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča: spremembe naziva in naslova družbenika in spremembe zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1451561
Ustanovitelji: DIRECT MEDIA PUBLISHING AG, MARIAHILFER STRASE 50,
WIEN
1070
AVSTRIJA,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1999.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BODNER CHRISTIAN, MARIAHILFER STRASSE 19, WIEN 1060 AVSTRIJA,
razrešitev: 24. 11. 2000, zastopa brez
omejitev.
Rg-7777
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04510 z dne
29. 11. 2000 pri subjektu vpisa CENTER
ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, sedež:
Vinarska 6, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/00860/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5054141
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 192.826.000,00 SIT, ostalo, vstop:
6. 2. 1992.
Rg-7778
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04512 z dne
16. 1. 2001 pri subjektu vpisa KEMIČNA
ČISTILNICA d.d., sedež: Gorkega 9,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00131/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanja delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5067464
Firma: KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 62.280.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBIČ JOŽICA, Vrazova
ulica 044, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; FLUHER ANTON, Kamniška
graba 5, 2351 KAMNICA, vložek:
9.488.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; BRATUŠA ALOJZIJA, Goce
Delčeva 21, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; VAJSBAHER SONJA, Ulica
Štrauhovih 39, 2000 MARIBOR, vložek:
441.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; SENEKOVIČ MIHAELA, Malečnik 001, 2000 MARIBOR, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; HOJNIK ZORICA, Bezena
97A, 2342 RUŠE, vložek: 882.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; MLAKAR
MARIJA, Nasipna ulica 66, 2000 MARIBOR, vložek: 588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; MAGAJNA IVANKA, Ulica Moše Pijada 21 B, 2000 MARIBOR, vložek: 3.532.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; STOLIČ MARIJA,
Gunduličeva ulica 12, 2000 MARIBOR,
vložek: 514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; IVNIK MAJDA, Ulica Staneta Severja 005, 2000 MARIBOR, vložek:
2.069.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
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22. 5. 2000; KRAMER JOŽICA, Dravska
12, 2345 BISTRICA OB DRAVI, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; POLANEC SONJA, Resljeva
ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
441.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; GRAH SONJA, Macunova ulica 22, 2000 MARIBOR, vložek:
515.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; ZGREBEC CVETKA, Cesta v
Skoke 6 – Rogoza, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
515.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; MAK ALOJZ, Stolni vrh 44 –
Košaki,
2000
MARIBOR,
vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; IVANIČ GOJA, Plečnikova ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
441.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; MEDVED IRENA, Koroška cesta 118, 2000 MARIBOR, vložek:
441.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; CVETKO MARIJA, Hlaponci
16, 2256 JURŠINCI, vložek: 441.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; MARINČIČ ANTONIJA, Gačnikova 10, 2341
PEKRE, vložek: 588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; BERGLEZ ZDENKA, Falska cesta 88, 2342 RUŠE, vložek:
6.491.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; LUKAS DARINKA, Cesta XIV.
divizije 005, 2000 MARIBOR, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KLUŽER INGE, Ob plantaži
003, 2341 PEKRE, vložek: 514.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; KALOH ELIZABETA, Ruperče 37, 2231 PERNICA, vložek: 514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; KOČUNIK MAKSIMILJANA, Jugova ulica 30, 2342 RUŠE,
vložek: 514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; SUŽNIK VERONIKA, Domadenikova ulica 12, 2341 LIMBUŠ,
vložek: 588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; ŠALA DANICA, Košaški
dol 80 – Košaki, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; GLINŠEK KATARINA, Bolfenška ulica 64, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; TERŠEK VESNA, Dvorakova
ulica 10 B, 2000 MARIBOR, vložek:
368.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; ŠOPINGER HELENA, Zgornja Selnica 30 B, 2352 SELNICA, vložek:
368.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KRANJČIČ DRAGICA, Vizoviškova ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KOS ELZA, Ul. heroja Mašere
in Spasiča 4, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KOS FRANC, Ul. heroja Mašere in Spasiča 4, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KOVAČIČ SNJEŽANA, Za peklom 007, 2000 MARIBOR, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KRANJČIČ JANEZ, Vizoviškova ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; PEER DUŠANKA, Kozjak nad
Pesnica 18, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 368.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; PAJMON ANICA, Ob Sloveniki 005 – Slivnica, 2312 OREHOVA
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VAS, vložek: 514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; VUŠIČ ROMANA,
Ruska ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
441.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; VAUDA LIDIJA, Pirnatova 50,
2341 PEKRE, vložek: 1.617.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; VOH SONJA, Nasipna ulica 92, 2000 MARIBOR,
vložek: 368.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; ŠTEFANIČ LJUBICA, Kettejeva ulica 13, 2000 MARIBOR, vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; ŠUT OTO, Gorkega ulica 009,
2000 MARIBOR, vložek: 588.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; ČAPLA
HILDA, Meljska cesta 90, 2000 MARIBOR,
vložek: 588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; LAH NATALIJA, Ruška
cesta 11, 2000 MARIBOR, vložek:
368.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; PAJTLER JANEZ, Gaj nad Mariborom 66, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; KAPITALSKA DRUŽBA
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d., Dunajska cesta 56, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.323.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 5. 2000; SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d., Mala
ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.324.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 2000; KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR, Gorkega ulica 9, 2000 MARIBOR,
vložek: 6.300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 5. 2000; UPRAVIČENCI INTERNE RAZDELITVE, Maribor, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 22. 5. 2000; UDELEŽENCI NOTRANJEGA ODKUPA, Maribor, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 22. 5. 2000; SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA RAZVOJ d.d., Ljubljana,
1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 22. 5. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor FLUHER ANTON, Kamniška graba
5, 2351 KAMNICA, razrešitev: 22. 5. 2000,
zastopa brez omejitev; direktor FLUHER ANTON, Kamniška graba 5, 2351 KAMNICA,
imenovanje: 22. 5. 2000.
Dejavnost: 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, vpis 16. 1. 2001; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
16. 1. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 16. 1. 2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
16. 1. 2001; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 16. 1. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
16. 1. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 16. 1. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 16. 1. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 16. 1. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 16. 1. 2001; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 16. 1.
2001.
Rg-7779
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04513 z dne
29. 11. 2000 pri subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR, sedež: Čufarjeva cesta 9, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
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1/00471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe imena ustanovitelja s
temile podatki:
Matična št.: 5050367
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 0,00 SIT, ostalo, vstop: 6. 5. 1993.
Rg-7790
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04568 z dne
26. 2. 2001 pri subjektu vpisa MHP-STORITVE družba za trženje, storitve in svetovanje d.o.o., sedež: Partizanska cesta
3-5, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/10452/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe ustanovitelja, dejavnosti in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1306081
Ustanovitelji: MARIBORSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA d.o.o., Partizanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 5. 4. 2000; DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana, Dalmatinova 04, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 2000.
Dejavnost: 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 26. 2. 2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 26. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-7792
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04569 z dne
17. 1. 2001 pri subjektu vpisa BIDSTOR
podjetje za svetovanje in storitve d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 17, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/06480/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov, poslovnih deležev in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5607604
Ustanovitelji: KOCBEK BRIGITA, Jagičeva
7,
2000
MARIBOR,
vložek:
4.438.298,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1992; BIDSTOR podjetje za svetovanje in storitve d.o.o., Tomšičeva 017,
2000 MARIBOR, vložek: 1.110.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 2000.
Rg-7796
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04576 z dne
13. 12. 2000 pri subjektu vpisa MARIBORSKI SEJEM d.o.o., sedež: Loška ulica 13,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00037/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5145503
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MERHAR FRANC, Kamniška ulica
48, 2000 MARIBOR, razrešitev: 30. 9.
2000; direktor VICMAN DANILO, Efenkova
8, 2000 MARIBOR, imenovanje: 23. 10.
2000, zastopa kot v.d. za dobo šestih mesecev, vendar najdalj za dobo enega leta;
prokurist LESJAK IRENA, Ul. heroja Vojka
39, 2000 MARIBOR, razrešitev: 23. 10.
2000, zastopa družbo od 30. 9. 2000 do
31. 3. 2001 oziroma do imenovanja v.d.
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direktorja; prokurist LESJAK IRENA, Ul. heroja Vojka 39, 2000 MARIBOR, imenovanje: 25. 10. 2000, zastopa družbo za čas
do 31. 10. 2001.
Rg-7799
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04580 z dne 12. 1.
2001 pri subjektu vpisa IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d., sedež: Partizanska
38, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vpisanem pod vložno št. 1/10469/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: predložitve zapisnika skupščine delniške družbe z
dne 28. 11. 2000, spremembe dejavnosti
in Statuta s temile podatki:
Matična št.: 1317342
Dejavnost: 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 12. 1. 2001; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 12. 1.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 12. 1. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
12. 1. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 12. 1. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 12. 1.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 12. 1.
2001; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
vpis 12. 1. 2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov, vpis 12. 1. 2001; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki, vpis 12. 1.
2001.
Skupščinski sklep: Dne 12. 1. 2001 se
vpiše sprememba Statuta.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-7802
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04586 z dne
6. 12. 2000 pri subjektu vpisa II. GIMNAZIJA MARIBOR, sedež: Trg Miloša Zidanška 1, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00241/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5088917
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 211.409.000,00 SIT, ostalo, vstop:
27. 2. 1992.
Rg-7803
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/04587 z dne 6. 12.
2000 pri subjektu vpisa INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, sedež: Prešernova 17, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/00898/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5258880
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50.692.304,80 SIT, ostalo, vstop:
28. 2. 1992.
Rg-7811
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04595 z dne
6. 12. 2000 pri subjektu vpisa CENTER
ZA SOCIALNO DELO LENART, sedež: Ila-
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unigova ulica 19, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH, vpisanem pod vložno
št. 1/00854/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5241154
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.745.607,10 SIT, ostalo, vstop:
17. 12. 1992.
Rg-7812
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04596 z dne
27. 3. 2001 pri subjektu vpisa M.P.P. KAROSERIJE podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/09860/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa predloga za začetek postopka prisilne poravnave s temile podatki:
Matična št.: 5944287
Razno: Dne 27. 3. 2001 se vpiše predlog za začetek postopka prisilne poravnae,
ki je bil vložen pri tem sodišču pod opr.št.
106/2000, dne 23. 11. 2000.
Rg-7817
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04603 z dne
15. 2. 2001 pri subjektu vpisa ZEMAN trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Poštna ulica 3, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/03216/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov,
naslova družbenika in zastopnika, dejavnosti, Akta in uskladitve vpisa s SKD s temile
podatki:
Matična št.: 5616468
Firma: ZEMAN trgovina, storitve in turizem d.o.o.
Sedež: Begova ulica 40, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSMANAGIĆ TATJANA,
Begova ulica 40, 2000 MARIBOR, vložek:
212.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 2000; OSMANAGIĆ HASAN, Begova ulica 40, 2000 MARIBOR, vložek:
1.888.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OSMANAGIĆ TATJANA, Begova ulica 40, 2000 MARIBOR, imenovanje:
25. 10. 2000, zastopa brez omejitev; direktor OSMANAGIĆ HASAN, Begova ulica
40, 2000 MARIBOR, imenovanje: 18. 3.
1992, zastopa brez omejitev; prokurist OSMANAGIĆ JOŽICA, Begova ulica 40, 2000
MARIBOR, imenovanje: 12. 5. 1994.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 15. 2. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili, vpis 15. 2. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
15. 2. 2001; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 15. 2. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
15. 2. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 52420 Trgovina na drobno z obla-

čili, vpis 15. 2. 2001; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
15. 2. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 15. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 15. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 15. 2.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
15. 2. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
15. 2. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 15. 2.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 15. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 2. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
15. 2. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 15. 2. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
15. 2. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov, vpis 15. 2. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 15. 2. 2001; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 15. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-7820
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04612 z dne 8. 1.
2001 pri subjektu vpisa VIESSMANN trgovina in storitve d.o.o., sedež: Cesta XIV.
divizije
116/a,
2000
MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/09638/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5907047
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist BARENREUTER WALTER, Liliengasse 1, GANSERNDORF A-2230, AVSTRIJA,
razrešitev: 1. 1. 2001.
Rg-7839
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04638 z dne
14. 12. 2000 pri subjektu vpisa POLO-MODELI podjetje za proizvodnjo in trgovino
s tekstilnimi izdelki d.o.o., sedež: Titova
cesta 52, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vpisanem pod vložno št. 1/02550/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5391539
Sedež: Titova cesta 77, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Rg-7845
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04646 z dne
14. 12. 2000 pri subjektu vpisa POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, sedež: Glavni
trg 7, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/00501/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5057183
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LOVRENČIČ IVAN, Trnovska vas, Bič
62/a, 2250 PTUJ, razrešitev: 14. 12.
2000, zastopa kot v.d. direktor; direktor
TOVŠAK SLAVICA, Senčna pot 3, 2311
HOČE, imenovanje: 15. 12. 2000.
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Rg-7849
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04654 z dne
15. 12. 2000 pri subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR, sedež: Čufarjeva cesta 9, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe statusa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5050367
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor IVAJNŠIČ STANIJA, Ulica Štravhovih
39, 2000 MARIBOR, razrešitev: 22. 11.
2000, zastopa kot v.d. direktor za določen
čas 6 mesecev, brez omejitev; direktor IVAJNŠIČ STANIJA, Ul. Štravhovih 39, 2000
MARIBOR, imenovanje: 23. 11. 2000, zastopa brez omejitev.
Rg-7851
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04657 z dne
26. 1. 2001 pri subjektu vpisa FAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Janeževa gora 14 d, 2352 SELNICA OB
DRAVI, vpisanem pod vložno št.
1/10855/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1525883
Dejavnost: 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 26. 1. 2001; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 26. 1.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 26. 1. 2001.
Rg-7852
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04659 z dne
31. 1. 2001 pri subjektu vpisa EXTRAŠPED podjetje za špedicijo in storitve d.o.o., sedež: Šentilj 1, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH, vpisanem
pod vložno št. 1/06752/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe dejavnosti, zastopnikov, Akta o ustanovitvi in
uskladitve vpisa s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5669286
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BIBIČ VERENA, Veljka Vlahoviča 35,
2000 MARIBOR, razrešitev: 12. 12. 2000,
zastopa brez omejitev; direktor MLAKAR
ZDENKA, Štrihovec 041 a, 2212 ŠENTILJ
V SLOVENSKIH GORICAH, imenovanje:
12. 12. 2000, zastopa samostojno in brez
omejitev.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 31. 1. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
31. 1. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 31. 1. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 31. 1. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 31. 1. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 31. 1.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 31. 1. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 31. 1. 2001; 50402 Trgovina

Št.

na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1. 2001; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, vpis 31. 1. 2001;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis 31. 1. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
31. 1. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 31. 1. 2001; 6311 Prekladanje, vpis
31. 1. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
31. 1. 2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 31. 1.
2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 31. 1. 2001; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 31. 1. 2001; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 31. 1.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
31. 1. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 31. 1. 2001; 71402 Dejavnost
videotek, vpis 31. 1. 2001; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 31. 1.
2001; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 31. 1. 2001;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 31. 1. 2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 31. 1. 2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
31. 1. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 31. 1. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
31. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 31. 1. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 31. 1.
2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost samo menjalnic
in zastavljalnic. Pod K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže.
Rg-7858
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04706 z dne
18. 1. 2001 pri subjektu vpisa KO-IDEAL
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Zagrebška cesta 85, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/07335/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, naslova in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5846331
Firma: KO-IDEAL STUDENCI podjetje
za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KO-IDEAL STUDENCI
d.o.o.
Sedež: Limbuška cesta 79, 2000 MARIBOR
Rg-7860
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04708 z dne
13. 3. 2001 pri subjektu vpisa AVTO KOLETNIK prodaja in servis motornih vozil
d.o.o., sedež: Pod vrhom 5, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/10582/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnega deleža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1391941
Osnovni kapital: 178.924.500,00 SIT
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Ustanovitelji: KOLETNIK DAMIJAN, Pod
vrhom 21, 2000 MARIBOR, vložek:
59.045.085,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1999; KOLETNIK ADOLF, Pod vrhom 1, 2000 MARIBOR, vložek:
30.417.165,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 2000; KOLETNIK DOROTEJA, Pod
vrhom 21, 2000 MARIBOR, vložek:
30.417.165,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 2000; KOLETNIK GORAZD, Gradiška 30, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 59.045.085,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist KOLETNIK GORAZD, Gradiška 30,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, imenovanje: 12. 12. 2000, Družbo zastopa skupno
z direktorjem.
Dejavnost: 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
13. 3. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 13. 3. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 13. 3. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 13. 3. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
13. 3. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 13. 3. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 13. 3. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 13. 3. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
13. 3. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 13. 3. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 13. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 13. 3. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488
se dopiše razen z orožjem in strelivom.
Rg-7862
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04710 z dne
19. 12. 2000 pri subjektu vpisa RAMS družba za proizvodnjo, inženiring in trgovanje d.o.o., sedež: Počehova 14/d, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/02887/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5416736
Sedež: POČEHOVA 14 D, 2000 MARIBOR
Rg-7866
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04793 z dne
27. 12. 2000 pri subjektu vpisa STANOVANJSKI SKLAD OBČINE RUŠE, sedež:
Kolodvorska ulica 9, 2342 RUŠE,
vpisanem pod vložno št. 1/10124/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preoblikovanje stanovanjskega sklada občine Ruše v javni sklad občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami s temile podatki:
Matična št.: 1121332
Firma: JAVNI SKLAD OBČINE RUŠE
ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Stran

4088 / Št. 54 / 29. 6. 2001

Skrajšana firma: JAVNI NEPREMIČNINSKI SKLAD O.R.
Sedež: Trg vstaje 11, 2342 RUŠE
Ustanovitelji: OBČINA RUŠE, Trg vstaje
11, 2342 RUŠE, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor DURJAVA MATJAŽ, Razlagova ul. 3,
2000 MARIBOR, imenovanje: 18. 12.
2000, zastopa kot v.d. direktor uprave.
Člani nadzornega sveta: JAUŠOVEC MIRO, vstop 30. 11. 2000; HRIBERŠEK
MARJAN, vstop 30. 11. 2000; MARIN
IVANKA, vstop 30. 11. 2000; ROJ JANEZ,
vstop 30. 11. 2000; REZMAN VILI – PREDSEDNIK, vstop 30. 11. 2000.
Dejavnost: 6521 Finančni zakup (leasing), vpis 27. 12. 2000; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 27. 12. 2000; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 27. 12. 2000;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, izbris 27. 12. 2000;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, izbris 27. 12. 2000; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, izbris 27. 12.
2000; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris 27. 12. 2000; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, izbris 27. 12.
2000; 7511 Dejavnost uprave, vpis 27. 12.
2000.
Rg-7870
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04802 z dne 5. 2.
2001 pri subjektu vpisa SPEKTRA PRESS
družba za trženje, založništvo in trgovino d.o.o., sedež: Cesta XIV. divizije 36,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10708/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa novega mandata zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 1451561
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LUBEJ SAMO, Zimica 4/a, 2242
ZGORNJA KORENA, razrešitev: 31. 12.
2000, zastopa brez omejitev do 31. 12.
2000; direktor LUBEJ SAMO, Zimica 4/a,
2242 ZGORNJA KORENA, imenovanje:
19. 12. 2000, zastopa brez omejitev od
31. 12. 2000.
Rg-7876
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04810 z dne
10. 4. 2001 pri subjektu vpisa SKLAD ZA
RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA OBČINE RUŠE, sedež: Trg vstaje 11, 2342
RUŠE, vpisanem pod vložno št.
1/10028/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: začetka redne likvidacije, spremembe firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5968062
Firma: SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA
GOSPODARSTVA OBČINE RUŠE – v likvidaciji
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo PERNARČIČ DUŠAN, Osojna 6,
Bistrica ob Dravi, 2342 RUŠE, razrešitev:
15. 3. 2001, zastopa kot predsednik UO,
brez omejitev; likv. upravitelj REZMAN VILI,
Selniška c. 10, 2342 RUŠE, imenovanje:
15. 3. 2001.
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Razno: Dne 10. 4. 2001 se vpiše v registrski vložek 1/10028-00 sklep o začetku
likvidacije zavoda SKLAD ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA OBČINE RUŠE,
Trg vstaje 11, Ruše, ki ga je sprejel edini
družbenik OBČINA RUŠE, Kolodvorska 9,
Ruše, dne 15. 3. 2001.
Rg-7877
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04812 z dne 6. 2.
2001 pri subjektu vpisa GLAS 2000 svetovanje in posredništvo d.d., sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10293/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe, povečanja osnovnega kapitala in spremembe Statuta s temile podatki:
Matična št.: 5771056
Sedež: Prešernova ul. 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.290.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Dne 6. 2. 2001 se
vpiše sprememba Statuta.
Rg-7879
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04814 z dne
13. 2. 2001 pri subjektu vpisa ABA optikafoto d.o.o., sedež: Gosposka ulica 27,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00905/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5036208
Dejavnost: 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 13. 2. 2001;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 13. 2. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., izbris 13. 2. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 13. 2. 2001;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost, izbris 13. 2. 2001; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, vpis 13. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.
Rg-7882
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04817 z dne
12. 2. 2001 pri subjektu vpisa GORENJE
INTERIERI proizvodnja in trženje d.o.o.,
sedež: Limbuška cesta 2, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/10732/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 1461923
Ustanovitelji: GORENJE gospodinjski
aparati d.d., Partizanska 12, 3503 VELENJE, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 1. 1. 2001; GORENJE NOTRANJA
OPREMA d.d., Partizanska 12, 3320 VELENJE, vložek: 102.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 1. 2001.
Rg-7883
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04818 z dne
14. 2. 2001 pri subjektu vpisa GORENJE
INTERIERI proizvodnja in trženje d.o.o.,

sedež: Limbuška cesta 2, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/10732/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1461923
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LESAR DARKO, Vogelna ulica 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 12.
2000, zastopa brez omejitev; direktor ŠPEGEL JANEZ, JANŠKOVO SELO 24 c, 3320
VELENJE, imenovanje: 31. 12. 2000, zastopa brez omejitev.
Rg-7894
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04831 z dne 6. 2.
2001 pri subjektu vpisa TOVARNA OLJA
GEA d.d., sedež: Trg svobode 30, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem pod
vložno št. 1/00108/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: pripojitev družbe PARTY’S d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5048621
Razno: Dne 6. 2. 2001 se vpiše pripojitev družbe PARTY’S proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Trg svobode 30, registrski vložek 1/7388-00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 12.
2000.
Rg-7896
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04833 z dne
18. 4. 2001 pri subjektu vpisa ORG. TEND
družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, svetovanje in storitve d.o.o.,
sedež: Klinetova 6, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10593/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in Družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1365061
Osnovni kapital: 10.375.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEUC DANIJEL, Klinetova
6, 2000 MARIBOR, vložek: 5.187.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1999; ŽIC
DAVOR, Gorkega ulica 1, 2000 MARIBOR,
vložek: 5.187.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 4. 2000.
Dejavnost: 05010 Ribištvo, vpis 18. 4.
2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis 18. 4. 2001; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
18. 4. 2001; 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč, vpis 18. 4. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 18. 4.
2001; 20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 18. 4. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 18. 4. 2001;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja, vpis 18. 4. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis 18. 4. 2001; 22120
Izdajanje časopisov, vpis 18. 4. 2001;
22130 Izdajanje revij in periodike, vpis
18. 4. 2001; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 18. 4. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 18. 4.
2001; 22210 Tiskanje časopisov, vpis
18. 4. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
18. 4. 2001; 22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 18. 4. 2001; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
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18. 4. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 18. 4. 2001;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
vpis 18. 4. 2001; 22320 Razmnoževanje
videozapisov, vpis 18. 4. 2001; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
18. 4. 2001; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje, vpis
18. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 18. 4. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 18. 4.
2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 18. 4. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 18. 4. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 18. 4. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 18. 4.
2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 4. 2001; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 18. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
18. 4. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 18. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 18. 4. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
18. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 18. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
18. 4. 2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis 18. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 18. 4. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 18. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 18. 4. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 18. 4. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 18. 4. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 18. 4. 2001; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 18. 4. 2001;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 18. 4. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 18. 4. 2001;
71402 Dejavnost videotek, vpis 18. 4.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 18. 4. 2001; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 18. 4. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 18. 4. 2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis 18. 4. 2001; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 18. 4.
2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
18. 4. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 18. 4.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 18. 4. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
18. 4. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 18. 4.
2001; 92110 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 18. 4. 2001; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov, vpis 18. 4. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 18. 4. 2001; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001.

Št.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjh med
managerji in delavci.
Rg-7901
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00007 z dne
23. 1. 2001 pri subjektu vpisa PRODESIGN računalniško izrezovanje in graviranje napisov, tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., sedež: Cesta zmage 94, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/07319/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5693624
Sedež: Tržaška cesta 85, 2000 MARIBOR
Rg-7902
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00008 z dne
14. 2. 2001 pri subjektu vpisa MM ELEKTRONIK podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., sedež: Radvanjska
cesta 64, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/02840/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov, zastopnikov, tipa zastopnikov in Akta
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5416825
Ustanovitelji: MRĐA MILAN, Igriška 25,
2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 12. 2000; MRĐA NATAŠA, Igriška ulica 25, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.880.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MRĐA MILAN, Igriška 25, 2000 MARIBOR, razrešitev: 21. 12. 2000, zastopa
brez omejitev; prokurist MRĐA NATAŠA,
Igriška 25, 2000 MARIBOR, razrešitev:
21. 12. 2000; direktor MRĐA NATAŠA,
Igriška ulica 25, 2000 MARIBOR, imenovanje: 21. 12. 2000, zastopa brez omejitev; prokurist MRĐA MILAN, Igriška ulica
25, 2000 MARIBOR, imenovanje: 28. 12.
2000.
Rg-7909
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00016 z dne
17. 1. 2001 pri subjektu vpisa TSN tovarna stikalnih naprav d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 49, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/00923/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5042046
Ustanovitelji: PALČEC VLADIMIR, Radvanjska 91, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 12. 2000;
ELEKTROKOVINA MOTORJI proizvodnja
črpalk in motorjev d.o.o., Tržaška 23, 2000
MARIBOR, vložek: 680.081.317,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2000.
Rg-7923
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00032 z dne
15. 1. 2001 pri subjektu vpisa PROPONO
računalniške storitve d.o.o., sedež: Jadranska 28, 2000 MARIBOR, vpisanem
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pod vložno št. 1/10941/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova, dejavnosti in Družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1569996
Sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MARIBOR
Dejavnost: 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili, vpis 15. 1. 2001; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 15. 1. 2001; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 15. 1. 2001; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 15. 1. 2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 15. 1.
2001; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki, vpis 15. 1. 2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 15. 1. 2001;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, vpis 15. 1. 2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 15. 1. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 15. 1. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
15. 1. 2001; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili, vpis 15. 1. 2001; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 15. 1. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 15. 1.
2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 15. 1. 2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
15. 1. 2001; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 15. 1. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
15. 1. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 15. 1. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 15. 1. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 15. 1.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 15. 1. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 15. 1. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, vpis 15. 1.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 15. 1. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
15. 1. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 15. 1. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, vpis 15. 1. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 15. 1. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 15. 1. 2001; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 15. 1. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 15. 1. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
15. 1. 2001; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 15. 1. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 15. 1. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis 15. 1. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 15. 1. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.
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Rg-7925
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00035 z dne 5. 3.
2001 pri subjektu vpisa ŠPORT FUN, VULKAN SPORT & MEDICAL SUPPORTS
športni marketing d.o.o., sedež: Bohova
4, 2311 HOČE, vpisanem pod vložno št.
1/01171/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, skrajšane firme, dejavnosti in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5309794
Firma: SPORT FUN proizvodnja, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SPORT FUN d.o.o.
Dejavnost: 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, vpis 5. 3. 2001; 18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis 5. 3. 2001;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 5. 3. 2001; 33100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov, vpis 5. 3. 2001;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov, vpis
5. 3. 2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 5. 3.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 5. 3. 2001.
Rg-7926
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2001/00036 z dne 1. 2.
2001 pri subjektu vpisa KBM-INFOND družba za upravljanje d.o.o., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/09041/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5822416
Razno: Dne 1. 2. 2001 se vpiše sprememba Družbene pogodbe.
Rg-7938
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00116 z dne
15. 1. 2001 pri subjektu vpisa TVT NOVA
družba za proizvodnjo tirnih vozil d.o.o.,
sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10456/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1316613
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor HOFBAUER JOHANNES, Kaiser
Strasse 71/II/7, DUNAJ 1070 AVSTRIJA,
imenovanje: 1. 1. 2001, Družbo lahko zastopa samo skupaj z drugim direktorjem ali
skupaj z enim prokuristom.
Rg-7950
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00160 z dne
20. 2. 2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ŠOUM, sedež: Gosposvetska cesta 83,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10461/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1316958
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor DIACI MARKO, Vrbno 35/d, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU, razrešitev: 5. 12.
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2000, zastopa brez omejitev; direktor KLARIČ BRANKO, Kamniška 52, 2000 MARIBOR, imenovanje: 5. 12. 2000, zastopa
brez omejitev.
Rg-7966
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00214 z dne
20. 2. 2001 pri subjektu vpisa YAMACO
podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., sedež: Masarykova 16, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/02529/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti, Družbene pogodbe
in uskladitve vpisa s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5399238
Ustanovitelji: KRAŠOVEC JARMILA, Ob
ribniku 91, 2000 MARIBOR, vložek:
5.636.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 7. 1990; KRAŠOVEC MARJAN, Ob ribniku 91, 2000 MARIBOR, vložek:
5.636.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 7. 1990.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KRAŠOVEC JARMILA, Ob ribniku 91,
2000 MARIBOR, imenovanje: 19. 7. 1990,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 20. 2. 2001; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis 20. 2. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 20. 2.
2001; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 20. 2. 2001; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 20. 2. 2001; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 20. 2.
2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 20. 2. 2001; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 20. 2.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
20. 2. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
20. 2. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
20. 2. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 20. 2. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 20. 2.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis 20. 2. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
20. 2. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 20. 2. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 20. 2. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 20. 2. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 20. 2.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 20. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 20. 2. 2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih, vpis 20. 2. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 20. 2.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
20. 2. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis
20. 2. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 20. 2. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 20. 2. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
20. 2. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 20. 2. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis

20. 2. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 20. 2. 2001; 93030 Pogrebna
dejavnost, vpis 20. 2. 2001.
Rg-7972
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00231 z dne 2. 2.
2001 pri subjektu vpisa RAZGI-CENTER
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., sedež: Meljski dol 1, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10403/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1277464
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor RAZGORŠEK MAJDA, Betnavska cesta 43, 2000 MARIBOR, razrešitev: 18. 12.
2000, zastopa brez omejitev; direktor RAZGORŠEK JANKO, Betnavska cesta 43,
2000 MARIBOR, imenovanje: 18. 12.
2000, zastopa brez omejitev.
Rg-7979
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00262 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa NAUTICA podjetje za navtični turizem, izgradnjo plovil
in trgovino d.o.o., sedež: Gregorčičeva
25, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/01935/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega
kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in
Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5364655
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARNUŠ MARINKA, Gregorčičeva 25, 2000 MARIBOR, vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1994; ARNUŠ FERDINAND, Gregorčičeva 25, 2000 MARIBOR, vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1990.
Dejavnost: 64200 Telekomunikacije,
vpis 5. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
5. 4. 2001.
Rg-7990
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00308 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.d., sedež: Dalmatinska
ulica 1, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00046/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preoblikovanja d.d. v
d.o.o., spremembe osnovnega kapitala,
Statuta in vpisa novega mandata zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5050391
Firma: BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o.
Skrajšana firma: BODOČNOST MARIBOR d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 380.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAPOSLENI DELAVCI PODJETJA BODOČNOST MARIBOR, Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 7.
2000; SKLAD ZA RAZVOJ, Kotnikova ulica
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 7. 2000; UDELE-
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ŽENCI INTERNE RAZDELITVE, 1000.,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 7. 2000; UDELEŽENCI NOTRANJEGA
ODKUPA, 1000., vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 7. 2000; KAPITALSKI
SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, Kolodvorska ulica 15,
2000 MARIBOR, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 7. 2000; VIVOD VIKTORIJA, Piškova ulica 4, 2312 OREHOVA
VAS – HOTINJA VAS, vložek: 380.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MARINIČ ZLATICA, Križna pot 77, 2327 RAČE, vložek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 7. 2000; MEJOVŠEK ZDENKO,
Slivniška ulica 12, 2312 OREHOVA VAS,
vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DROZG ANDREJ, Štantetova ulica 2, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VESENJAK MILAN, Prušnikova ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; DROZG ANA, Štantetova ulica 2, 2000 MARIBOR, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KRASNIK MIRAN, Pod Gradiščem 4, 2000 MARIBOR, vložek: 490.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; FINŽGAR LJUBOSLAV, Prušnikova ulica 2, 2000 MARIBOR, vložek: 340.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; RADŠELHORVAT TANJA, Aškerčeva cesta 3/c,
2000 MARIBOR, vložek: 310.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DREVENŠEK KATARINA, Dolarjeva ulica 6,
2000 MARIBOR, vložek: 380.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ČREPINKO ROZEMARIJA, Ulica Bratov Greifov
9, 2000 MARIBOR, vložek: 370.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KRAJNC DANICA, Smetanova ulica 59, 2000
MARIBOR, vložek: 380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DOMITER IDA,
Ulica Heroja Šlandra 23, 2000 MARIBOR,
vložek: 340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SITAR OLGICA, Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 MARIBOR, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; PRIVŠEK SILVA, Gozdna ulica 49, 2311 HOČE, vložek: 330.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
BRUNČIČ MARIJA, Kardeljeva cesta 73,
2000 MARIBOR, vložek: 340.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DEBEVC
MIHAELA, Rožletova ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek: 390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KAVČIČ RADOVAN, Ruška cesta 71, 2000 MARIBOR,
vložek: 360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; FIŠER SREČKO, Pod
izviri 6, 2341 LIMBUŠ, vložek: 350.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
ČRNČEC ALOJZIJA, Rošpoh Del 40, 2351
KAMNICA, vložek: 320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠVARC SILVESTER, Kardeljeva cesta 79, 2000 MARIBOR, vložek: 370.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BAUMAN BREDA, Prekmurska ulica 40, 2000 MARIBOR,
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ČOBEC VLADIMIR, Machova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; GOLJAT FRANC, Prešernova

Št.

ulica 2, 2000 MARIBOR, vložek:
390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; POROPAT JOŽE, Šentilj 29,
2212 ŠENTILJ, vložek: 310.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KOŠANSKI ANDREJ, Rožletova ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek: 130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ROJS OLGA, Goriška ulica 1/a, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŽLAHTIČ IVAN, Miklavčeva ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; FLAKUS MAJDA, Zgornja Selnica 19, 2352 SELNICA, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; GRUM METKA, Janževski vrh
8, 2363 PODVELKA, vložek: 220.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; TREFALT MARIJA, Železnikova ulica 22, 2000
MARIBOR, vložek: 340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BABŠEK ANA,
Levstikova ulica 18, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, vložek: 320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; LETONJA KRISTINA, Ulica Veljka Vlahoviča 33, 2000 MARIBOR, vložek: 180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; HOJNIK FRANC,
Ješenca 49/a, 2327 RAČE, vložek:
390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŠTRAUS JOŽE, Rapočeva ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; FERLINC FERDINAND, Kamniška graba 25/a, 2351 KAMNICA, vložek:
330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; HERIČ MARICA, Partizanska
cesta 7, 2230 LENART, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VOLMAJER MARJANA, Špengova ulica 7, 2342 RUŠE, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; MAJCENIČ JANKO, Ljubljanska ulica 33, 2000 MARIBOR, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BALIČ MARJAN, Antoličičeva
ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek:
280.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; HAJNŽIČ CVETKA, Rošpoh
Del 46, 2351 KAMNICA, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VAUDA STANKO, Pirnatova
ulica 50, 2341 LIMBUŠ, vložek:
530.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOMPOLŠEK DANILO, Partizanska cesta 71, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; PANIKVAR JOŽE, Gerečja vas
37, 2288 HAJDINA, vložek: 330.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
KURNIK JOŽEF, Ulica Heroja Nandeta 3,
2000 MARIBOR, vložek: 380.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; TOPOLNIK JOŽEF, Ulica Arnolda Tovornika 10,
2000 MARIBOR, vložek: 370.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; FAJT
DRAGICA, Ulica heroja Bračiča 1, 2000
MARIBOR, vložek: 330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VIRC ALOJZIJA, Skorba 46, 2288 HAJDINA, vložek:
380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; MAGDIČ JOŽICA, Pušnikova
ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; MEGLIČ ANTON, Gozdna pot
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13, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ČRNČIČ JANEZ, Borštnikova ulica 53, 2000 MARIBOR, vložek:
320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOLARIČ IGOR, Ob železnici
6,
2331
PRAGERSKO,
vložek:
140.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KREITNER DORICA, Ulica
Šercerjeve brigade 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VIJAČKO IVAN, Betnavska cesta 131, 2000 MARIBOR, vložek:
190.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŠTIBERC FRANC, Cesta XIV.
Divizije 12, 2000 MARIBOR, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ARZENŠEK BOGOMIR, Lorgarjeva ulica 7, 2000 MARIBOR, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; FERENC BRANKO, Pivola
29, 2311 HOČE, vložek: 350.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; OBLAK
ERIK, Ulica Pohorskega bataljona 32, 2000
MARIBOR, vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠKORJANC
JOŽICA, Ruška cesta 110/b, 2000 MARIBOR, vložek: 340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; RUDOLF MIRAN,
Bezjakova ulica 27, 2341 LIMBUŠ, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; MILJANČIČ ANKA, Cesta Proletarskih brigad 65, 2000 MARIBOR,
vložek: 340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MAKOTER IRENA, Vrazova ulica 46, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BREZNIK VIKTORIJA, Sladki
vrh 5/c, 2214 SLADKI VRH, vložek:
320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŽELEZNIK METKA, Štantetova ulica 30, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOREN DRAGICA, Goriška
ulica 1/a, 2000 MARIBOR, vložek:
370.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOCPEK MARICA, Dvorjane
78, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; JARC MARIJA, Ob Blažovnici
33, 2341 LIMBUŠ, vložek: 340.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; LOGAR MILAN, Cesta zmage 92, 2000 MARIBOR, vložek: 360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; URBANČIČ
ALOJZIJ, Kolmanova cesta 13, 2312 OREHOVA VAS, vložek: 350.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PODKRIŽNIK MARJAN, Bukovec 85, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek: 300.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VIDOVIČ
DANIJEL, Zgornji Boč 2, 2343 FALA,
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PODLESNIK ZORAN,
Janževa gora 25, 2352 SELNICA, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; RIBIČ MARJANCA, Devova
ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BELE ZLATKO, Cafova ulica
4, 2000 MARIBOR, vložek: 290.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
HORVAT IVAN, Vesnaverjeva ulica 3, 2000
MARIBOR, vložek: 400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MAJHENIČ VI-
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LI, Fochova ulica 46, 2000 MARIBOR,
vložek: 290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MUŠIČ FRANČIŠKA, Plintovec 49, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ROJKO VIDA, Ruška cesta 49, 2000 MARIBOR, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; JANČIČ JURIJ, Kajuhova ulica 12, 2319 POLJČANE, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; LENART ALOJZ, Marjeta na
Dravskem polju 19, 2205 STARŠE, vložek:
240.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ČUHNIK VILI, Greenwiška cesta 12, 2000 MARIBOR, vložek:
390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOSTRENČIČ MILIVOJ, Vrbanska cesta 16/b, 2000 MARIBOR,
vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MERNIK DANICA, Knafelčeva ulica 20, 2000 MARIBOR, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BRDNIK ANTON, Ulica Franca Vauhnika 7, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KRAJNC JELKA, Panonska
ulica 5/a, 2000 MARIBOR, vložek:
230.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; DRUMLIČ MARIJA, Trojiški
trg 4, 2235 SVETA TROJICA, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; LENDERO MILAN, Vurberk
119, 2000 MARIBOR, vložek: 310.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ZALAR LUČKA, Teslova ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ARTIČ MARICA,
Ruška cesta 69, 2342 RUŠE, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; HRAŠ DRAGICA, Bazoviška
ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZEMLJIČ MARTA, Borštnikova ulica 100, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZAHARIJAZ JANA, Makedonska ulica 37, 2000 MARIBOR, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BEZJAK ROZALIJA, Starše
40, 2205 STARŠE, vložek: 230.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
RUSTJA BRANKO, Cesta Zmage 80, 2000
MARIBOR, vložek: 290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PLIBERŠEK
BORUT, Zgornja Bistrica 125, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 270.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KAISER DRAGICA, Ulica 10. oktobra 5, 2000
MARIBOR, vložek: 290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; LEŠNIK KATARINA, Vukovje 5/b, 2231 PERNICA, vložek:
340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BLAŽIČ VOJKO, Devova 11,
2000 MARIBOR, vložek: 310.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BLAŽIČ
BOJANA, Devova 11, 2000 MARIBOR,
vložek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ORNIK DRAGO, Gačnik
72, 2211 PESNICA, vložek: 180.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
MIKL STANKO, Borovnikova ulica 17, 2000
MARIBOR, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; RIBIČ IVANKA, Industrijska ulica 16, 2342 RUŠE,
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vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PAVALEC MARTIN, Na
Ilovicah 10, 2000 MARIBOR, vložek:
390.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; SODIN MARJANA, Radvanjska cesta 41, 2000 MARIBOR, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; SODIN DUŠAN, Radvanjska
cesta 41, 2000 MARIBOR, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VODA DARKO, Volkmerjeva
cesta 24, 2250 PTUJ, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ISKRAČ JOŽE, Prekmurska ulica 44, 2000 MARIBOR, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŽAVCAR HELENA, Zgornja Kungota 71, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA, vložek: 320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SOJČ ALENKA, Selnška cesta 5, 2352 SELNICA,
vložek: 250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŽIŽEK BOŠTJAN, Dragučova 50, 2231 PERNICA, vložek:
90.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; PODGORELEC MARKO, Plintovec
24, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; PODGORELEC DARINKA,
Plintovec 24, 4201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; LAMPREHT JOŽE, Kirbiševa 65, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KRPIČ ZORA,
Plečnikova ulica 13, 2000 MARIBOR,
vložek: 320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SAVSKI ERNESTINA,
Dravinjska cesta 2, 2319 POLJČANE,
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KAJNIH ŠTEFAN, Zgornja Korena 45, 2242 ZGORNJA KORENA,
vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠTANER VERICA, Nad
Reko 18 – Dogoše, 2000 MARIBOR,
vložek: 360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ROJS EMILIJA, Spodnja
Voličina 77, 2232 VOLIČINA, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; LEDERER MARJAN, Hrastje
39, 2341 LIMBUŠ, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
GERT FRANC, Plintovec 24, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek: 310.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MEDVED MIRKO, Knafelčeva ulica 32, 2000
MARIBOR, vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ROJS MARTIN, Spodnja Voličina 77, 2232 VOLIČINA,
vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VAJZMAN SIMONA, Pušnikova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KAISER MARIJA, Ulica
10. oktobra 5, 2000 MARIBOR, vložek:
290.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KRAMBERGER VALERIJA,
Hočko Pohorje 75, 2311 HOČE, vložek:
280.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; OGRIZEK IDA, Hribarjeva ulica 19, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŠALAMUN VLADIMIR, Mladinska ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; LIPNIK GABRIELA, Partizan-

ska cesta 15, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BREGAR ALOJZ, Bevkova ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek: 310.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
KOTNIK MILAN, Dravinjska cesta 2, 2319
POLJČANE, vložek: 240.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VLAHEK
MARIJA, Limbuška cesta 50, 2000 MARIBOR, vložek: 280.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PIHLER SREČKO, Prušnikova ulica 32, 2000 MARIBOR,
vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; REJEC GLIHA NATAŠA
MIHAELA, Štantetova ulica 28, 2000 MARIBOR, vložek: 180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VRAZ SILVA, Ob
plantaži 10, 2341 LIMBUŠ, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; POTOČNIK DARINKA, Celestrina 14, 2000 MARIBOR, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; MASIČ MATEJ, Prešernova
ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ŠVETAK SLAVICA, Greenwiška cesta 10, 2000 MARIBOR, vložek:
330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VISOČNIK VIDA, Hočko Pohorje 77, 2311 HOČE, vložek: 350.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
MOLNAR RADO, Ferkova ulica 2, 2000
MARIBOR, vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KREL LEOPOLD, Usnjarska ulica 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 320.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠPARAŠ FRANJO, Streliška cesta 16/a, 2000 MARIBOR, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; AJSTER CIRIL, Ferkova ulica
14, 2000 MARIBOR, vložek: 310.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MATJAŠIČ VESNA, Gradiška 83, 2211 PESNICA, vložek: 260.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; POHOREC MILAN, Vornikova ulica 7, 2341 LIMBUŠ,
vložek: 70.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; TOMAŽIČ MARIJA, Ob
Blažovnici 105, 2341 LIMBUŠ, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VIRAG ZLATKO, UIica Arnolda Tovornika 15, 2000 MARIBOR, vložek:
180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KOROŠEC IVAN, Stari Log
18,
2331
PRAGERSKO,
vložek:
380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KRAJNC FELIKS, Gradišče
32, 2250 PTUJ, vložek: 360.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; CAFUTA
IDA, Dupleška cesta 7, 2000 MARIBOR,
vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PERKO BIBIJANA, Ulica
Veljka Vlahoviča 25, 2000 MARIBOR,
vložek: 260.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KLANČNIK JOŽEFA,
Markečica 5, 2317 OPLOTNICA, vložek:
330.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; GABOR MARIJA, Pohorska
ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; TOMANIČ MARJETA, Dolga
ulica 17, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ČELOFIGA MARIJA, Belokranjska ulica 3, 2000 MARIBOR, vložek:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZORETIČ MIRJANA, Pijava
Gorica 94, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; VIDMAR IGOR, Ulica Ane Ziherlove 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ČRNČEC JOŽEFA, Ranca 22,
2211 PESNICA, vložek: 350.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ZAVRNIK ALOJZ, Maroltova ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PALUC ŠTEFANIJA, Malgajeva ulica 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; FLUHER AMALIJA, Slatenik 6, 2222 JAKOBSKI DOL, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZEMLJIČ JOŽEFA, Šmartno
24, 2315 ŠMARTNO, vložek: 350.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
WAGNER OLGA, Nad gramoznici 28, 2204
MIKLAVŽ, vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MALI DRAGA,
Pobreška cesta 9, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; CESTAR JOŽE, Meljska cesta 93, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZOBEC DRAGICA, Dravska
ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; ZIMET PAVEL PETER, Betnavska cesta 129, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; TEŽAK MARJAN, Prušnikova
ulica 40, 2000 MARIBOR, vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d., Dunajska cesta 56, 1000
LJUBLJANA, vložek: 7.900.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d., Mala
ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.900.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 2000; BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor
d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek: 15.800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BELJEV JOŽICA, Strosmayerjeva 17, 2000 MARIBOR,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BICULJEVIČ RADIVOJE,
Splavarski prehod 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BRAČKO FRANC, Malečnik 33, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; CEPEC JOŠKO, Trubarjeva 7, 2000
MARIBOR, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ČAKŠ MARIJA, Dogoška 69, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; DAMIŠ MIRAN, Počehova 26, 2000
MARIBOR, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DANKO JOŽE, Župetinci 44, 2236 CERKVENJAK,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DIMNIK BOJAN, Bazoviška ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; DOGŠA SABINA, Ahacljeva 27,
2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DVOR-

Št.

ŠAK IVAN, Dežno pri Makolah 61/a, 2321
MAKOLE, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; GRANDA
STANKO, Spuhlja 139, 2250 PTUJ, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; HERIČKO IVAN, Dvoržakova 10/a,
2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; HERKOVIČ MILENA, Dragučova 39, 2231 PERNICA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 7. 2000; JAVERNIK ALBERT,
Na soseski 2, 2000 MARIBOR, vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; KAC JASNA, Trg Dušana Kvedra 10,
2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KAUČIČ
ALBERT, Lokavci 22, 9245 SPODNJI IVANCI, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 7. 2000; KEMPERLE JOLANDA, Falska cesta 105, 2342 RUŠE, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; KLEMENČIČ ZVONKA, Lorgarjeva
7, 2000 MARIBOR, vložek: 60.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KOLARIČ MILAN, Spuhlja 64/a, 2250 PTUJ,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DANKO IRENA, Župetinci 44, 2236 CERKVENJAK, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; KOVAČ IRENA, Stari log 66, 2331
PRAGERSKO, vložek: 50.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KOVAČIČ
IVAN, Badličan 34, ČAKOVEC 42306 HRVAŠKA, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KOVJANIČ BRANISLAV, Kamniška ulica 50, 2000 MARIBOR, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KRAJNC FRANC,
Ulica Šercerjeve Brigade 20, 2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KROPE DANIJEL,
Vinarje 57, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; LEPOJEVIČ VESNA, Moše Pijade
23/b, 2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; LORENC ANICA, Vurmat 5, 2361 OŽBALT,
vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MAJHENIČ CVETKA, Na
Kosmate 9, 2341 LIMBUŠ, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; MAJHENIČ DRAGICA, Na Kosmate
9, 2341 LIMBUŠ, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MIHELIČ ANITA, Zgornji Duplek 70/a, 2241
SPODNJI DUPLEK, vložek: 30.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; MLAKAR
JOŽEF, Lackova vas 6/c, 2284 VIDEM PRI
PTUJU, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; NOVAK MARJETA, Besednjakova ulica 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; NOVAK ZMAGO, Besednjakova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; OGRAJENŠEK ANA, Cesta proletarskih brigad 62, 2000 MARIBOR, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; ORNIK JELKA, Žikarce 69, 2242
ZGORNJA KORENA, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PAUMAN BOGOMIR, Kopitarjeva ulica 6,
2000 MARIBOR, vložek: 40.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PAVLIČ
CVETKA, Železnikova 16, 2000 MARIBOR,
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vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PERKO JELICA, Svenškova ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; PERMOZER MARJAN, Rapočeva ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PIRMAN VALENTINA, Kardeljeva 79, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; POTISK MARIJA, Borštnikova ulica 43, 2000 MARIBOR,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PREĐAK ERIKA, Vodnikov trg 2, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; PRISTOVNIK MAKSIMILIJAN, Cesta
proletarskih brigad 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; RITONJA JOŽICA, Plečnikova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; ROBIČ BRANKO, Zgornja Kungota
42, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; ROPIČ DUŠICA, Falska 92, 2342
RUŠE, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SIMONIČ MARIJA,
Zgornji Duplek 1, 2241 SPODNJI DUPLEK,
vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠKOF JOŽE, Konšakova
ulica 17, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; ŠLEGL MARTA, Borova vas 3, 2000
MARIBOR, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; TOPLAK MARJAN, Dupleška cesta 7, 2000 MARIBOR,
vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VAKE JOŽICA, Selnica
ob Muri 166, 2214 SLADKI VRH, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; VESELIČ DARINKA, Šentilj 118/a,
2212 ŠENTILJ, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VINKO VENČESLAV, Turnerjeva ulica 3, 2000 MARIBOR, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VIVOD MIROSLAVA, Spodnja Nova vas 27, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 20.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; TOPLAK
ZDENKA, Pušnikova ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ZAVEC MARTIN,
Mariborska 82, 2312 OREHOVA VAS,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ZUPANC SONJA, Kardeljeva ulica 58, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; BONE MARJAN, Hajdoše 68, 2250
PTUJ, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; KOLETNIK MAJDA,
Strossmayerjeva ulica 17, 2000 MARIBOR,
vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ŠLEBNIK VESNA, Gasilska 7, 2352 SELNICA, vložek: 20.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000;
WAGNER JOŽICA, Ulica Kirbiševih 65,
2204 MIKLAVŽ, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; PLOJ
BRANKO, Jablance 37, 2242 ZGORNJA
KORENA, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; STOLNIK TATJANA, Valvazorjeva ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; SAGADIN DARJA,
Trniče 74/a, 2205 STARŠE, vložek:
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20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; ŠKOFIČ MARTIN, Spodnje Dobrenje 53, 2211 PESNICA, vložek: 20.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; DOMADENIK DRAGA, Pivola 77, 2311 HOČE, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 7. 2000; GRIL DUŠICA, Ulica
Jelenčevih 22, 2341 LIMBUŠ, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; MLAKAR SUZANA, Prušnikova 26,
2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; CESTAR
STJEPAN, Plečnikova ulica 15, 2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; GOLOB PIBERNIK CVETANA, Strossmayerjeva 36, 2000
MARIBOR, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; BOGME
FRANC, Ptujska gora 7, 2323 PTUJSKA
GORA, vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; ČRNČIČ SAMO,
Goriška 3, 2000 MARIBOR, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; SISINGER MILENA, Zgornja Kungota 12, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
2000; GOLEŽ JANEZ, Na Poljanah 7, 2000
MARIBOR, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; VRBLAČ LEOPOLD, Vukovski vrh 33, 2221 JARENINA,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 294.660.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 2000; REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 7. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SISINGER MILENA, Zgornja Kungota 12/c, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, razrešitev: 16. 2. 2001, zastopa brez omejitev; prokurist VAJZMAN BOJAN, Besednjakova 2, 2000 MARIBOR, razrešitev: 16. 2.
2001, zastopa brez omejitev; direktor SISINGER MILENA, Zg. Kungota 12/c, 2201
ZGORNJA KUNGOTA, imenovanje: 16. 2.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist VAJZMAN BOJAN, Borštnikova 10, 2000 MARIBOR, imenovanje: 16. 2. 2001.
Skupščinski sklep: Dne 8. 5. 2001 se
vpiše sprememba Statuta.
Rg-7997
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00318 z dne
14. 2. 2001 pri subjektu vpisa ELWE &
CO. storitve, trgovina, inženiring d.o.o.,
sedež: Na Jelovcu 70, 2351 KAMNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/06665/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža, dejavnosti, Družbene pogodbe in uskladitve vpisa s SKD s temile
podatki:
Matična št.: 5678226
Sedež: Spodnji Slemen 4, 2352 SELNICA OB DRAVI
Dejavnost: 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije, vpis 14. 2. 2001; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, vpis 14. 2. 2001; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike, vpis 14. 2. 2001; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 14. 2. 2001; 45310
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Električne inštalacije, vpis 14. 2. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
14. 2. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 14. 2. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 14. 2.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
14. 2. 2001; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 14. 2. 2001; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 14. 2. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 14. 2.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 14. 2. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
14. 2. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 14. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.
Rg-7998
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00322 z dne 2. 2.
2001 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica, sedež: Partizanska 22,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00009/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa novega mandata zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052335
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LIPOGLAV VIDA, Zgornja Bistrica 81,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, razrešitev:
31. 1. 2001, zastopa brez omejitev; direktor LIPOGLAV VIDA, Zg. Bistrica 81, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, imenovanje: 1. 2.
2001, zastopa kot v.d.d direktorica do
31. 8. 2001, brez omejitev.
Rg-8023
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00415 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa MOJA NALOŽBA
pokojninska družba d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10893/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: predložitve zapisnika 1. skupščine delniške družbe
z dne 25. 1. 2001, spremembe zastopnikov, tipa zastopnikov in članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 1550411
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds.uprave PIŠEK DRAGO, Vrhov dol 1
b, 2341 LIMBUŠ, razrešitev: 25. 1. 2001,
zastopa brez omejitev; član uprave GROBELNIK LOJZE, Ribniška ulica 8, 2000 MARIBOR,
razrešitev:
25. 1.
2001;
preds.uprave PIŠEK DRAGO, Vrhov dol 1
b, 2341 LIMBUŠ, imenovanje: 26. 1. 2001,
Zatopa brez omejitev; član uprave GROBELNIK LOJZE, Ribniška ulica 8, 2000 MARIBOR, imenovanje: 26. 1. 2001, zastopa
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: KOVAČIČ MATJAŽ – PREDSEDNIK, izstop 25. 1. 2001;
KLEMENČIČ MARKO, izstop 25. 1. 2001;
ŠTEFANČIČ ANDREJA – NAM.PREDS., izstop 25. 1. 2001; PAJK HELENA, izstop
25. 1. 2001; MOČIVNIK PRIMOŽ, izstop
25. 1. 2001; KOVAČIČ MATJAŽ – PRED-

SEDNIK, vstop 25. 1. 2001; ANDROJNA
MOJCA, vstop 25. 1. 2001; COTAR DRAGO, vstop 25. 1. 2001; BRGLEZ STANKO, vstop 25. 1. 2001; RUSJAN SERGEJNAMESTNIK PREDS., vstop 25. 1. 2001.
Rg-8047
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00498 z dne 5. 2.
2001 pri subjektu vpisa OLJARNA FRAM
d.o.o., sedež: Fram 94, 2313 FRAM,
vpisanem pod vložno št. 1/00295/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: razveljavitve sklepa opr.št. Srg 208/97 z dne 5.
12.1997 s temile podatki:
Matična št.: 5048834
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ d.d., Dunajska 160,
1000 LJUBLJANA, vložek: 23.073.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992;
TONGA proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Prežihova ulica 10, 2331
PRAGERSKO, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 12. 1995.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GREIF FRANC, Prežihova ulica 10,
2331 PRAGERSKO – GAJ, razrešitev:
14. 12. 1997, zastopa brez omejitev; direktor GREIF FRANC, Prežihova 10, 2331
PRAGERSKO, imenovanje: 9. 12. 1994,
Posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi slične posle, lahko direktor sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno soglasje.
Razno: I. Vpiše se sklep Višjega sodišča
v Mariboru Cpg 400/98-3, z dne 14. 11.
2000: pritožbi proti sklepu Okrožnega sodišča v Mariboru, opr.št. Srg 208/97 z dne
5. 12.1997 se u g o d i, sklep sodišča prve
stopnje se r a z v e l j a v i in vrne sodišču
prve stopnje v nov postopek. II. Postopek
po predlogu z dne 20. 2. 1997 za vpis spremembe družbenikov, deležev in pooblastila
zastopnika se p r e k i n e do dokončne
odločbe Ministrstva za gospodarstvo v postopku denacionalizacije opr.št. 45527/96. III. V sodni register se vpišejo podatki, ki so bili veljavni pred vpisom sklepa
opr.št. Srg 208/97, dne 5. 12.1997.
Rg-8050
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00502 z dne
21. 2. 2001 pri subjektu vpisa ENERGOCONSULTING podjetje za inženiring,
storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.,
sedež: Gosposvetska cesta 86, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/07128/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov, poslovnih deležev in Pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5685133
Ustanovitelji: KIRBIŠ ANTON, Bezena 4
D, 2342 RUŠE, vložek: 4.800.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1992; ENERGOCONSULTING podjetje za inženiring,
storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Gosposvetska cesta 86, 2000 MARIBOR,
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vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 1. 2001; VAVPOTIČ MARJAN, Arnolda
Tovornika 19, 2000 MARIBOR, vložek:
7.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.
Rg-8052
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00505 z dne 5. 2.
2001 pri subjektu vpisa BREZNIK proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Trstenjakova ulica 2, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/05838/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa
predloga za začetek stečajnega postopka s
temile podatki:
Matična št.: 5629675
Razno: Dne 5. 2. 2001 se vpiše predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom BREZNIK d.o.o. Maribor, ki ga
je pri tem sodišču pod opr.št. St 14/2001,
dne 25. 1. 2001 vložil dolžnik sam.
Rg-8057
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00514 z dne 5. 3.
2001 pri subjektu vpisa REMA grafično in
trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 74/a, 2327 RAČE, vpisanem pod
vložno št. 1/02201/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov, Družbene pogodbe in uskladitve vpisa s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5430526
Ustanovitelji: REPEC MARTA, Ptujska c.
74 A, 2327 RAČE, vložek: 1.852.947,96
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; REPEC MARJAN, Ptujska c. 74 A, 2327 RAČE, vložek: 1.852.947,96 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; REPEC MARKO,
Ptujska c. 74 A, 2327 RAČE, vložek:
1.852.947,96 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor REPEC MARJAN, Ptujska c. 74 A,
2327 RAČE, imenovanje: 1. 2. 2001, zastopa brez omejitev; direktor REPEC MARKO, Ptujska c. 74 A, 2327 RAČE, imenovanje: 1. 2. 2001, zastopa brez omejitev; direktor REPEC MARTA, Ptujska c. 74 A,
2327 RAČE, imenovanje: 12. 3. 1990, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis 5. 3. 2001;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis 5. 3. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis 5. 3. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis 5. 3. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodike, vpis 5. 3. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 5. 3. 2001;
22220 Drugo tiskarstvo, vpis 5. 3. 2001;
22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 5. 3.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis 5. 3. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 5. 3. 2001; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 5. 3. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 5. 3. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 5. 3. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 5. 3. 2001; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami, vpis 5. 3. 2001;
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52473 Dejavnost papirnic, vpis 5. 3. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
5. 3. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 5. 3. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 5. 3.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 5. 3. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Dejavnost: 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
13. 3. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
13. 3. 2001; 85200 Veterinarstvo, vpis
13. 3. 2001.
Razno: USTANOVITELJI. Ustanovitelja
odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda.

Rg-8076
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00558 z dne
14. 2. 2001 pri subjektu vpisa DRAVSKE
ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., sedež:
Obrežna 170, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/00278/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe organizacijske oblike s temile podatki:
Matična št.: 5044286
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Rg-8161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00610 z dne
15. 3. 2001 pri subjektu vpisa GAUDEAMUS turizem in gostinstvo, ekonomsko
propagiranje in ostale storitve d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 25, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/10471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1316877
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MANDL VINKO, Dogoška ul. 110,
2000 MARIBOR, razrešitev: 10. 1. 2001,
zastopa za določen čas, brez omejitev; direktor TANKO LJUBICA, Robova ul. 12,
3000 CELJE, imenovanje: 11. 1. 2001,
zastopa brez omejitev.

Rg-8147
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00593 z dne
14. 3. 2001 pri subjektu vpisa SVILA tekstilna tovarna, trgovina in storitve d.d.,
sedež: Ob Dravi 6, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/00459/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe članov nadzornega sveta in podaljšanje mandata članu nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5033225
Člani nadzornega sveta: PLAJNŠEK
PETER, izstop 10. 2. 2001; KASTELIC DITA, izstop 12. 2. 2001; PLAJNŠEK PETER, vstop 10. 2. 2001.
Rg-8155
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00604 z dne
13. 3. 2001 pri subjektu vpisa LEKARNA
SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Partizanska cesta 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem pod vložno št. 1/00427/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova zavoda, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in vpisa novega mandata zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5054966
Sedež: Partizanska ulica 1, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Ustanovitelji: OBČINA OPLOTNICA, Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA, vložek: 0,00
SIT, ostalo, vstop: 5. 10. 2000; OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica
10, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
0,00 SIT, ostalo, vstop: 23. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo LAURE-ZUPANČIČ JANJA, Tomšičeva 1 b, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, razrešitev: 18. 2. 2001, zastopa kot vodja lekarne brez omejitev; ostalo ČERNIGOJKROPE DRAGICA, Gorica 44, 2317
OPLOTNICA, razrešitev: 15. 3. 2000, zastopa kot vodja lekarne brez omejitev; direktor LEŠNJAK JUSTINA, Prešernova 2, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, razrešitev: 31. 8.
2000, zastopa brez omejitev; direktor LEŠNJAK JUSTINA, Prešernova ulica 2 a, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, imenovanje: 1. 9.
2000, zastopa brez omejitev.

Rg-8177
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00634 z dne
27. 3. 2001 pri subjektu vpisa LEKIS podjetje za računalniški inženiring in trgovino d.o.o., sedež: Strossmayerjeva 26,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/06473/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe imena ustanoviteljice
in zastopnice in spremembe tipa zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5661480
Ustanovitelji: STERGER TATJANA, Koroška c. 71, 2000 MARIBOR, vložek:
264.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 8.
1992.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik SLOKAR TATJANA, Ulica Staneta
Severja 2, 2000 MARIBOR, razrešitev:
28. 3. 1994, zastopa brez omejitev; prokurist STERGER TATJANA, Koroška c. 71,
2000 MARIBOR, imenovanje: 28. 3. 1994.
Rg-8188
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00676 z dne
21. 3. 2001 pri subjektu vpisa FIFER IN
DRUGI posredništvo, trgovina in tovorni
promet d.n.o., sedež: Devina 14/a, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem pod
vložno št. 1/09716/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe skrajšane
firme, dejavnosti in Družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5907357
Skrajšana firma: FIFER IN DRUGI d.n.o.
Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 21. 3. 2001; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
21. 3. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vpis 21. 3. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
21. 3. 2001; 71310 Dajanje kmetijskih
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strojev in opreme v najem, vpis 21. 3. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 21. 3. 2001.
Rg-8194
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00700 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa EMINENT podjetje za trgovino in storitve d.o.o., sedež:
Vojašniška ulica 8, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/03231/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5428882
Sedež: Tržaška cesta 14, 2000 MARIBOR
Rg-8213
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00760 z dne 3. 4.
2001 pri subjektu vpisa TIPOM trgovina,
inženiring, posredovanje, organizacija,
marketing d.o.o., sedež: Titova 49, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01182/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, naslova družbenika in zastopnika, osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, dejavnosti, Pogodbe o
ustanovitvi in usklad. s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5304059
Firma: TIPOM družba za trgovino in
storitve d.o.o.
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VARGAZON CVETKA,
Zgornji Duplek 137 E, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 5.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; VARGAZON
BOJAN, Zgornji Duplek 137 E, 2241
SPODNJI DUPLEK, vložek: 5.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VARGAZON CVETKA, Zgornji Duplek
137 E, 2241 SPODNJI DUPLEK, imenovanje: 17. 9. 1991, zastopa brez omejitev;
direktor VARGAZON BOJAN, Zgornji Duplek 137 E, 2241 SPODNJI DUPLEK, imenovanje: 17. 9. 1991, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 34100 Proizvodnja motornih
vozil, vpis 3. 4. 2001; 34200 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic “, vpis 3. 4. 2001; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 3. 4. 2001;
35110 Gradnja in popravilo ladij, vpis 3. 4.
2001; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis 3. 4. 2001;
35410 Proizvodnja motornih koles, vpis
3. 4. 2001; 35420 Proizvodnja koles, vpis
3. 4. 2001; 35430 Proizvodnja vozil za invalide, vpis 3. 4. 2001; 35500 Proizvodnja
drugih vozil, d.n., vpis 3. 4. 2001; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
vpis 3. 4. 2001; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis 3. 4. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis 3. 4. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 3. 4. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 3. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 3. 4.
2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 3. 4. 2001; 50302 Trgovina na
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drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 3. 4. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
3. 4. 2001; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 4.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 4. 2001;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 4. 2001;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles, vpis 3. 4. 2001; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, vpis 3. 4. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 3. 4. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis 3. 4. 2001; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 3. 4.
2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 3. 4. 2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 3. 4.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 3. 4. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 3. 4. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 3. 4.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 3. 4. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 3. 4. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
3. 4. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 3. 4. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 3. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 3. 4. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 3. 4. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 3. 4. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 3. 4. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 3. 4. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 3. 4.
2001; 61100 Pomorski promet, vpis 3. 4.
2001; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih, vpis 3. 4. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 3. 4. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 3. 4. 2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
3. 4. 2001; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, vpis 3. 4. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 3. 4. 2001; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
3. 4. 2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis 3. 4. 2001; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 3. 4. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 3. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 3. 4. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 3. 4. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 3. 4. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 3. 4. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 3. 4. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
3. 4. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 3. 4. 2001; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
3. 4. 2001; 71320 Dajanje gradbenih stro-

jev in opreme v najem, vpis 3. 4. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 3. 4. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 3. 4. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic. Pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-8229
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00780 z dne
17. 4. 2001 pri subjektu vpisa LUNDBECKPHARMA svetovalno podjetje d.o.o.,
sedež: Prešernova ulica 1, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/10218/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti, zastopnikov in Akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5936454
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KUTROVATZ ERNST, Brigittagasse
22-24, DUNAJ AVSTRIJA, razrešitev: 7. 3.
2001; skup.prok. BALI BABLI VALERIJA,
Gaberje 65, 9220 LENDAVA, razrešitev:
7. 3. 2001, Skupni prokuristi zastopajo družbo tako, da vedno podpisujeta dva od njih
skupaj, kadar nastopata v imenu in za račun
družbe; skup.prok. SONNTAGBAUER GERALD, Umlauffgasse 15, LEOBERSDORF
A-2544 AVSTRIJA, razrešitev: 7. 3. 2001,
Skupni prokuristi zastopajo družbo tako, da
vedno podpisujeta dva od njih skupaj, kadar nastopata v imenu in za račun družbe;
direktor BALI BABLI VALERIJA, Radvanjska
cesta 61, 2000 MARIBOR, imenovanje:
7. 3. 2001.
Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 17. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 17. 4. 2001.
Rg-8243
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00795 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa KRIŽANIČ Š & A
trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Devova
16, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/03860/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža,
osnovnega kapitala, poslovnega deleža,
družbenika, zastopnika in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5624142
Sedež: Lackova cesta 117, 2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 4.671.887,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVAJGL KRIŽANIČ CARMEN, Lackova cesta 117, 2341 LIMBUŠ,
vložek: 4.671.887,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 3. 2001; KRIŽANIČ ŠTEFAN,
Devova 16, 2000 MARIBOR, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠVAJGL KRIŽANIČ CARMEN, Lackova cesta 117, 2341 LIMBUŠ, imenovanje: 12. 3. 2001, zastopa brez omejitev.
Rg-8257
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00809 z dne
14. 5. 2001 pri subjektu vpisa FEKU storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o., sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
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1/02864/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5420938
Osnovni kapital: 11.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERLAN ALOJZ, Hrenova
ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
11.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1990.
Rg-8262
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00815 z dne
17. 4. 2001 pri subjektu vpisa BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o., sedež: Loška ulica 10, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/10883/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe dejavnosti in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1550004
Dejavnost: 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 17. 4. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 17. 4. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 17. 4. 2001; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 17. 4.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 17. 4.
2001; 74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile, vpis
17. 4. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-8280
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00841 z dne
22. 5. 2001 pri subjektu vpisa GRAFEM
kartonaža in elektroinstalacije d.o.o.,
sedež: Tržaška cesta 23, 2000 MARIBOR,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/01526/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, osnovega kapitala, poslovnega deleža, imena ustanovitelja in imena zastopnika ter spremembe Akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5342619
Firma: GRAFEM, proizvodnja in prodaja embalaže iz valovite lepenke, d.o.o.
Osnovni kapital: 6.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKO JOŽEF, Ulica bratov Greif 9, 2000 MARIBOR, vložek:
6.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CVETKO JOŽEF, Ulica bratov Greif
9, 2000 MARIBOR, imenovanje: 21. 12.
1989, zastopa brez omejitev.
Rg-8293
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00875 z dne
10. 4. 2001 pri subjektu vpisa SECO TOOLS SI trgovina d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/10565/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1365215
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist VICMAN ANDREJKA, Efenkova ulica
8, 2000 MARIBOR, razrešitev: 28. 3. 2001.

Št.

Rg-8303
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00914 z dne
17. 5. 2001 pri subjektu vpisa S. OLIVER
S L O trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Prešernova 26, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/01086/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe imena družbenika in zastopnika,
spremembe osnovnega kapitala, poslovnih
deležev in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5298512
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARSENOVIČ ALEKSANDER SAŠA, Prešernova ulica 26, 2000 MARIBOR, vložek: 1.051.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; ARSENOVIČ
MARKO, Prešernova ulica 26, 2000 MARIBOR, vložek: 1.051.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1999.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist ARSENOVIČ ALEKSANDER SAŠA,
Prešernova ulica 26, 2000 MARIBOR, imenovanje: 11. 5. 1999.
Rg-8316
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00970 z dne
10. 4. 2001 pri subjektu vpisa HP HOBBY
PROGRAM proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., sedež: Zgornje Hoče 7,
2311 HOČE, vpisanem pod vložno št.
1/01133/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa predloga za začetek postopka prisilne poravnave s temile podatki:
Matična št.: 5302196
Razno: Dne 10. 4. 2001 se vpiše predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
ki je bil vložen pri tem sodišču pod opr.št.
St 35/2001, dne 30. 3. 2001.
Rg-8346
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/01061 z dne
20. 4. 2001 pri subjektu vpisa TERME MARIBOR zdravstvo, turizem, rekreacija
d.d., sedež: Ulica heroja Šlandra 10,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10232/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1214381
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist RAŠČAN BRIGITA, Celovška cesta 181, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
10. 4. 2001, Naslednje pravne posle sklepa oz. podpisuje le skupaj z upravo: – o
prodaji, nakupu ali obremenitvi nepremičnin – najemanje ali dajanje kreditov ali posojil, katerih glavnica presega znesek v tolarski protivrednosti 50.000, – EUR – sklepanje drugih poslov, katerih vrednost presega znesek v tolarski protivrednosti
50.000, – EUR – izdaja garancij, poroštev
ali drugih jamstev za tretjo osebo – investicije, katerih posamična vrednost presega
znesek v tolarski protivrednosti 50.000, –
EUR – ustanavljanje družb, vlaganje v že
obstoječe družbe – prodaja in nabava delnic, deležev drugih družb – vsako razpolaganje s sredstvi, privarčevanimi za namen
notranjega odkupa.
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Rg-8391
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/01510 z dne
10. 5. 2001 pri subjektu vpisa CESTNO
PODJETJE MARIBOR družba za gradnjo
in vzdrževanje cest d.d., sedež: Iztokova
ulica 30, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00189/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5143578
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŽINKOVIČ MARIJA, Kosarjeva ulica 37/f,
2000 MARIBOR, razrešitev: 2. 5. 2001, zastopa brez omejitev; direktor BERGAUER ANTON, Fram 58 a, 2313 FRAM, imenovanje:
3. 5. 2001, zastopa brez omejitev; prokurist
ŽINKOVIČ MARIJA, Kosarjeva 37 f, 2000 MARIBOR, imenovanje: 3. 5. 201.
Rg-8400
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/01669 z dne
22. 5. 2001 pri subjektu vpisa PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d., sedež: Industrijska ulica 22, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/00474/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5041473
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds.uprave FUJS ERNEST, Samova ul.
40 Rogoza, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, razrešitev: 8. 5. 2001, zastopa brez
omejitev; član uprave MARINIČ SLAVKA,
Bantanova ulica 14, 2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2001, zastopa brez omejitev;
preds.uprave MARINIČ SLAVKA, Bantanova ulica 14, 2000 MARIBOR, imenovanje:
8. 5. 2001, zastopa brez omejitev za določen čas do 8. 12.2002.
Rg-8404
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/01781 z dne
25. 5. 2001 pri subjektu vpisa KOPMEDICO, družba za storitve d.o.o., sedež: Lackova 154, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/10968/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe sedeža in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1585002
Sedež: Cesta k Dravi 8, 2241 SPODNJI DUPLEK

MURSKA SOBOTA
Rg-4534
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/01683 z
dne 29. 3. 2001 pri subjektu vpisa AGRANTA SEMENARSTVO Podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o., Murska Sobota,
sedež: LENDAVSKA 9, 9000 MURSKA
SOBOTA, vpisanem pod vložno št.
1/02435/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKA IN
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA s temile podatki:
Matična št.: 1490974
Osnovni kapital: 75.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABC POMURKA – SKUPINA PODJETIJ Murska Sobota, d.o.o., LEN-
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DAVSKA 11, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 27. 7. 2000; AGRANTA, Družba za
upravljanje in financiranje d.o.o. Murska Sobota, LENDAVSKA 9, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 75.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 2000.
Rg-4715
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00087 z
dne 29. 3. 2001 pri subjektu vpisa B & B
TRANS, mednarodni prevozi d.o.o.,
sedež: SPODNJA ŠČAVNICA 62, 9250
GORNJA RADGONA, vpisanem pod vložno št. 1/02338/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPITALA, USTANOVITELJEV, DEJAVNOSTI IN ZASTOPNIKOV s temile podatki:
Matična št.: 1254936
Osnovni kapital: 10.650.000,00 SIT
Ustanovitelji:
PREBIL
BOŠTJAN,
OGRINČEVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 9. 2. 2001; ŠTRAKL JASNA, SPODNJA ŠČAVNICA 62, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 10.650.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1998.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PREBIL BOŠTJAN, OGRINČEVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 2.
2001, zastopa brez omejitev; direktor
ŠTRAKL JASNA, SPODNJA ŠČAVNICA 62,
9250 GORNJA RADGONA, imenovanje:
9. 2. 2001; prokurist ŠTRAKL BRANKO,
SPODNJA ŠČAVNICA 62, 9250 GORNJA
RADGONA, imenovanje: 9. 2. 2001.
Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 29. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 29. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
29. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 29. 3.
2001.
Rg-6225
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00736 z
dne 26. 4. 2001 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA MARTJANCI z.o.o.,
sedež: MARTJANCI 18, 9221 MARTJANCI, vpisanem pod vložno št. 1/02304/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA ČLANOV ZADRUGE IN ZASTOPNIKA s temile podatki:
Matična št.: 1194950
Ustanovitelji: SAMBT GEZA, LUKAČEVCI 5, 9226 MORAVSKE TOPLICE, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999;
CIGUT ŠTEFAN, NORŠINCI 62, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 30. 6. 1999; HUJS GEZA,
RATKOVCI 15, 9207 PROSENJAKOVCI,
vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6.
1999; KARDOŠ STANKO, ANDREJCI 4,
9221 MARTJANCI, vložek: 1.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 30. 6. 1999; BALAJC EMIL,
SUHI VRH 34, 9208 FOKOVCI, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999;
KOLOŠA ŠTEFAN, VUČJA GOMILA 65,
9222 BOGOJINA, vložek: 1.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 30. 6. 1999; GERGOREC
ŠTEFAN, ANDREJCI 58, 9221 MARTJAN-
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CI, vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop:
30. 6. 1999; TRAJBER PAVEL, TEŠANOVCI 56, 9226 MORAVSKE TOPLICE, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999;
KOVAČ DRAGO, LEŠČE 9, 9226 MORAVSKE TOPLICE, vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999; SAMBT ŠTEFAN,
LUKAČEVCI 5 A, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6.
1999; KERČMAR IRENA, RATKOVCI 31,
9207 PROSENJAKOVCI, vložek: 1.000,00
SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999; FLISAR IRMA, VINSKA GRABA 6, 9226 MORAVSKE
TOPLICE, vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999; GJEREK MARTIN, KOBILJE 128, 1356 DOBROVNIK, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 30. 6. 1999.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik NEMEŠ JOŽE, TEŠANOVCI 19,
9226 MORAVSKE TOPLICE, razrešitev:
31. 12. 1999, zastopa zadrugo z omejitvijo, da lahko pogodbe o prometu z nepremičninami oziroma obremenjevanju le teh
sklepa samo na podlagi sklepa upravnega
odbora; direktor DOMJAN DUŠAN, ŠALAMENCI 46, 9201 PUCONCI, imenovanje:
1. 1. 2000, zastopa zadrugo z omejitvijo,
da lahko pogodbe o prometu z nepremičninami oziroma obremenjevanju le teh sklepa
samo na podlagi sklepa upravnega odbora.
Rg-6961
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1997/00441 z
dne 11. 5. 2001 pri subjektu vpisa SKUPNOST OSNOVNOŠOLSKIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV, MURSKA
SOBOTA, sedež: TRSTENJAKOVA 73,
9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod
vložno št. 1/01495/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: USKLADITEV Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SPREMEMBA USTANOVITELJEV IN DEJAVNOSTI s
temile podatki:
Ustanovitelji: OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI, BAKOVCI, POLJSKA 2, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA BELTINCI, PANONSKA 35 B, 9231
BELTINCI, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA BOGOJINA, BOGOJINA 134, 9222
BOGOJINA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA CANKOVA, CANKOVA 27, 9261
CANKOVA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA FOKOVCI, FOKOVCI 32, 9208 FOKOVCI, vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA ŠOLA
GORNJI PETROVCI, FOKOVCI 32, 9208
FOKOVCI, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA GRAD, GRAD 172/E, 9264 GRAD,
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA ŠOLA KUZMA, KUZMA 20, 9263 KUZMA, vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7.
1997; DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA
PROSENJAKOVCI,
PROSENJAKOVCI
97/C, 9207 PROSENJAKOVCI, vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7.
1997; OSNOVNA ŠOLA PUCONCI, PUCONCI 178, 9201 PUCONCI, vložek: 0,00

SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7.
1997; OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ, SVETI JURIJ 13, 9262 ROGAŠOVCI, vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7.
1997; OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI, ŠALOVCI 172, 9204 ŠALOVCI, vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997;
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, TIŠINA 4/B,
9251 TIŠINA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA I MURSKA SOBOTA, ŠTEFANA KOVAČA 32, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7.
1997; OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA, CANKARJEVA 91, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA
ŠOLA III MURSKA SOBOTA, TRSTENJAKOVA 73, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OSNOVNA ŠOLA IV
MURSKA SOBOTA, TRSTENJAKOVA 71,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997;
GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, STANETA ROZMANA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 16. 7. 1997; OBČINA MURSKA
SOBOTA, ALIJA KARDOŠA 2, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 16. 7. 1997.
Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 11. 5. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 11. 5.
2001.
Razno: DEJAVNOST: 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti.
Rg-6962
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1997/00634 z
dne 17. 5. 2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA STOGOVCI, sedež: STOGOVCI
33, 9253 APAČE, vpisanem pod vložno
št. 1/00023/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: USKLADITEV Z ZAKONOM,
VPIS SKRAJŠANE FIRME, SPREMEMBA
DEJAVNOSTI IN SPREMEMBA POOBLASTIL ZASTOPNIKA TER SPREMEMBA
USTANOVITELJEV s temile podatki:
Matična št.: 5082927
Skrajšana firma: OŠ STOGOVCI
Ustanovitelji: OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA 13, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 0,00 SIT, ostalo, izstop:
21. 2. 1997; OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA 13, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 21. 2. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik LEBAR ANICA, ZGORNJE KONJIŠČE 12/A, 9253 APAČE, razrešitev: 21. 2.
1997, zastopa šolo z omejitvijo, da si mora
pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremičninami pridobiti soglasje ustanovitelja;
ravnatelj LEBAR ANICA, ZGORNJE KONJIŠČE 12/A, 9253 APAČE, imenovanje:
21. 2. 1997.
Dejavnost: 55510 Storitve menz, vpis
17. 5. 2001; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, vpis 17. 5. 2001; 92511
Dejavnost knjižnic, vpis 17. 5. 2001.
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Rg-7002
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00079 z
dne 23. 5. 2001 pri subjektu vpisa LM-KO,
proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež:
LENDAVSKE GORICE 1 B, 9220 LENDAVA, vpisanem pod vložno št. 1/02420/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:
Matična št.: 1451804
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ALT LIDIJA, LENDAVSKE GORICE 1
A, 9220 LENDAVA, razrešitev: 19. 2. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor ROŠIČ
EMIL, LENDAVSKE GORICE 1/B, 9220
LENDAVA, imenovanje: 19. 2. 2001.
Rg-7003
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00086 z
dne 23. 5. 2001 pri subjektu vpisa REGAL
– Trgovina d.o.o., sedež: BAKOVSKA ULICA 31, 9000 MURSKA SOBOTA,
vpisanem pod vložno št. 1/02082/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE IN IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA
s temile podatki:
Matična št.: 5857350
Člani nadzornega sveta: RUŽIČ TADEJ,
vstop 16. 2. 2001; URATARIČ NADA, vstop 16. 2. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 16. 2. 2001.
Rg-7008
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00124 z
dne 23. 5. 2001 pri subjektu vpisa SUN,
Podjetje za svetovanje, marketing in trgovino, Gornja Radgona d.o.o., sedež:
VRTNA 22, 9250 GORNJA RADGONA,
vpisanem pod vložno št. 1/01880/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKA, DRUŽBENE POGODBE IN OSEBE, POOBLAŠČENE ZA
ZASTOPANJE s temile podatki:
Matična št.: 5780268
Ustanovitelji: ERLIH BREDA, VRTNA 22,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
650.323,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 3. 2001; ERLIH TJAŠA, VRTNA 22,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
650.323,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik ERLIH BREDA, VRTNA 22, 9250
GORNJA RADGONA, razrešitev: 15. 3.
2001, Namestnik poslovodje zastopa družbo brez omejitev; prokurist ERLIH TJAŠA,
VRTNA 22, 9250 GORNJA RADGONA,
imenovanje: 15. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Spremembe družbene pogodbe z dne 15. 3. 2001.
Rg-7013
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00223 z
dne 23. 5. 2001 pri subjektu vpisa KANALING, izgradnja kanalizacije d.o.o. Lendava, sedež: PARTIZANSKA 93, 9220
LENDAVA, vpisanem pod vložno št.
1/02464/00, vpisalo v sodni register tega

Št.

sodišča: POPRAVA SKLEPA TEGA SODIŠČA OPR.ŠT. SRG 2000/01270 Z DNE
26. 10. 2000 s temile podatki:
Matična št.: 1527550
Skrajšana firma: KANALING, d.o.o. Lendava
Rg-7928
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00055 z
dne 29. 5. 2001 pri subjektu vpisa LOBBYTRADE Uvoz in izvoz, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., sedež: CANKARJEVA 64, 9000 MURSKA SOBOTA,
vpisanem pod vložno št. 1/02055/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPITALA, DRUŽBENIKOV, NJIHOVIH POSLOVNIH DELEŽEV, NASLOVA DRUŽBENIKA, DEJAVNOSTI,
ZASTOPNIKOV,
NASLOVA
DIREKTORJA IN DRUŽBENE POGODBE s
temile podatki:
Matična št.: 5827400
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PARGAN REDŽO, KRIŽEVIČI, KRIŽEVIČI, vložek: 1.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 30. 1. 2001;
AVDIČAUŠEVIĆ MUHAMED, ČERNELAVCI,
LEDAVSKA 30, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 1. 1994; AVDIČAUŠEVIĆ DENISA, ČERNELAVCI, LEDAVSKA 30, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor AVDIČAUŠEVIĆ MUHAMED, ČERNELAVCI, LEDAVSKA 30, 9000 MURSKA
SOBOTA, imenovanje: 11. 1. 1994, zastopa družbo brez omejitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; prokurist MAKOVEC JOŽE, SLOVENSKA 7, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev: 30. 1. 2001, s
posebnim pooblastilom za odsvajanje in
obremenjevanje nepremičnin.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 29. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
29. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 29. 5. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 29. 5. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 29. 5. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 29. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 29. 5. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 29. 5. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 29. 5. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 29. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 29. 5.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 29. 5. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
29. 5. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 29. 5. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
29. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
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vpis 29. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
29. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 29. 5. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
29. 5. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 29. 5. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 29. 5.
2001; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 29. 5. 2001; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 29. 5. 2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 29. 5. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis 29. 5. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 29. 5.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 29. 5. 2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 29. 5.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
29. 5. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 29. 5. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 29. 5. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 29. 5.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 29. 5. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 29. 5. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 29. 5. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 29. 5. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 29. 5. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 29. 5. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 29. 5. 2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 29. 5. 2001; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis 29. 5. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
29. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 29. 5.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 29. 5. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
29. 5. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 29. 5. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 29. 5. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 29. 5.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 29. 5. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 29. 5.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 29. 5. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 29. 5. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
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29. 5. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 29. 5. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 29. 5. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
29. 5. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 29. 5.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 29. 5. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 29. 5.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
29. 5. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 29. 5. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
29. 5. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 29. 5. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 29. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 29. 5. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 29. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 29. 5. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 29. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 29. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
29. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 29. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 29. 5. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 29. 5.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 29. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 29. 5. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
29. 5. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 29. 5. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 29. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 29. 5. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
29. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 29. 5. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
29. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 29. 5. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 29. 5. 2001; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
29. 5. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 29. 5. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 29. 5. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
29. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 29. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 29. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 29. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 29. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 29. 5. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 29. 5. 2001;
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55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 29. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 29. 5. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 29. 5. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 29. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 29. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 29. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 29. 5. 2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 29. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 29. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 29. 5.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 29. 5.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 29. 5. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 29. 5. 2001; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
29. 5. 2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis 29. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 29. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 29. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 29. 5. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 29. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 29. 5. 2001; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 29. 5. 2001;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 29. 5. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 29. 5. 2001;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
29. 5. 2001; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem, vpis 29. 5. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 29. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, vpis 29. 5. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
29. 5. 2001; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 29. 5. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 29. 5. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 29. 5. 2001; 72100 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 29. 5. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 29. 5. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 29. 5. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 29. 5. 2001; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, vpis 29. 5. 2001;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
29. 5. 2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis 29. 5. 2001; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 29. 5. 2001; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis
29. 5. 2001; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 29. 5. 2001; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 29. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 29. 5. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 29. 5. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 29. 5. 2001;

74150 Dejavnost holdingov, vpis 29. 5.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 29. 5.
2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 29. 5.
2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
29. 5. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 29. 5.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 29. 5. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 29. 5. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 29. 5. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 29. 5. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 29. 5.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 29. 5. 2001; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 29. 5.
2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 29. 5. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 29. 5. 2001; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 29. 5.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 29. 5. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 29. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 30. 1. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Od dejavnosti, ki
je, vpisana pod šifro 51180-Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. družba ne opravlja posredništva
za prodajo farmacevtskih izdelkov, od dejavnosti 74120-Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje ne opravlja revizijskih dejavnosti, od
dejavnosti 74140-Podjetniško in poslovno
svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-7952
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00160 z
dne 28. 5. 2001 pri subjektu vpisa VIGROS
– Trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
sedež: LENDAVSKA 9, 9000 MURSKA
SOBOTA, vpisanem pod vložno št.
1/00852/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE, NASLOVA DRUŽBENIKA IN ZASTOPNIKA TER DEJAVNOSTI DRUŽBE s
temile podatki:
Matična št.: 5465303
Ustanovitelji: ŠIFTAR VILJEM, ČERNELAVCI, ČRTOMIROVA 10, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 7.570.400,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠIFTAR VILJEM, ČERNELAVCI, ČRTOMIROVA 10, 9000 MURSKA SOBOTA,
imenovanje: 9. 1. 1991, zastopa in predstvlja družbo brez omejitev.
Dejavnost: 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 28. 5. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 28. 5. 2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 28. 5. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 28. 5. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 28. 5. 2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 28. 5. 2001; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 28. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in
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popravila motornih koles, vpis 28. 5.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 28. 5. 2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
28. 5. 2001; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 28. 5. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 28. 5. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 28. 5. 2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 5. 2001; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 28. 5.
2001; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
28. 5. 2001; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
28. 5. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 28. 5. 2001; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 28. 5. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 28. 5.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 28. 5. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 28. 5.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
28. 5. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 28. 5. 2001;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis 28. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 28. 5. 2001; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, vpis 28. 5. 2001; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 28. 5.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 28. 5. 2001; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 28. 5. 2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 28. 5.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis 28. 5. 2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
28. 5. 2001; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 28. 5. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 28. 5. 2001; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 28. 5. 2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 28. 5. 2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
28. 5. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 28. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 28. 5. 2001;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 28. 5. 2001; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov, izbris 28. 5. 2001; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris 28. 5. 2001;
55112 Dejavnost penzionov, izbris 28. 5.
2001; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris 28. 5. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris
28. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 28. 5.
2001; 5522 Storitve kampov, izbris 28. 5.
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2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
28. 5. 2001; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, izbris 28. 5. 2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 28. 5. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 28. 5. 2001; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 28. 5. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 28. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 28. 5.
2001; 5530 Gostinske storitve prehrane,
izbris 28. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 28. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 28. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 28. 5. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 28. 5. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti,
vpis 28. 5. 2001; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov, vpis 28. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 28. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
28. 5. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
28. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
28. 5. 2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 28. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
28. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 28. 5.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 28. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 28. 5. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 28. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 28. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 28. 5. 2001;
92120 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
28. 5. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov, vpis 28. 5. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 28. 5. 2001; 92610 Obratovanje športnih objektov, vpis 28. 5. 2001; 92623 Druge športne dejavnosti, vpis 28. 5. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 28. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 3. 4. 2001.
Rg-7967
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00214 z
dne 31. 5. 2001 pri subjektu vpisa RECAL,
podjetje za proizvodnjo in informiranje
d.o.o., sedež: ULICA FRANA KOVAČIČA
22, 9240 LJUTOMER, vpisanem pod vložno št. 1/02213/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA NATANČNEGA NASLOVA DRUŽBE, DRUŽBENIKA IN DIREKTORJA s temile podatki:
Matična št.: 5935610
Sedež: ULICA DR. FRANCA KOVAČIČA 22, 9240 LJUTOMER
Ustanovitelji: ŽUMAN DRAGO, ULICA
DR. FRANCA KOVAČIČA 22, 9240 LJUTOMER, vložek: 4.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 3. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŽUMAN DRAGO, ULICA DR. FRANCA KOVAČIČA 22, 9240 LJUTOMER, imenovanje:
21. 3. 1996, zastopa brez omejitev.
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Rg-4789
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00490 z dne
21. 3. 2001 pri subjektu vpisa EVROSUL
Podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
Vrtojba Laze 8, sedež: Laze 8, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER, vpisanem pod vložno
št. 1/00758/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5338174
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SULIČ MIRO, LAZE 8, 5290 ŠEMPETER, razrešitev: 15. 3. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor PLAHUTA ROBERT,
BATUJE 1A, 5262 ČRNIČE, imenovanje:
15. 3. 2001.
Rg-4790
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00493 z dne
21. 3. 2001 pri subjektu vpisa FLAJ-BAN
Poslovne storitve d.o.o., sedež: Kojsko
9, 5211 KOJSKO, vpisanem pod vložno
št. 1/02625/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Povečanje osnovnega kapitala, sprememba dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 1300164
Osnovni kapital: 2.919.000,00 SIT
Ustanovitelji: URAN JANA, DUTOVLJE
160,
6221
DUTOVLJE,
vložek:
2.919.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1998.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LOGAR KARMEN, KIDRIČEVA 3,
6210 SEŽANA, razrešitev: 1. 4. 2001, zastopa brez omejitev; direktor URAN JANA,
DUTOVLJE 160, 6221 DUTOVLJE, imenovanje: 1. 4. 2001.
Dejavnost: 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 21. 3. 2001.
Rg-4792
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00495 z dne
29. 3. 2001 pri subjektu vpisa ILES Lesna
industrija d.o.o., sedež: Spodnja Idrija,
5281 SPODNJA IDRIJA, vpisanem pod
vložno št. 1/01849/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: Sprememba družbenika in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5530369
Ustanovitelji: BRUS DANILO, GRILČEVA 24, 5280 IDRIJA, vložek: 250.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1994; KOGEJ MILAN, POT V TRNJE 3, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 2. 2001.
Rg-4805
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00508 z dne
30. 3. 2001 pri subjektu vpisa MPG živinorejska zadruga z o.o. Nova Gorica, sedež:
Panovška 1, 5000 NOVA GORICA,
vpisanem pod vložno št. 1/02501/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: Sprememba sedeža, zadružnika in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5617464
Sedež: Panovška cesta 3, 5000 NOVA GORICA
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Ustanovitelji: BONE BRANKO, CESTA
2, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 1. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BONE BRANKO, CESTA 2, 5270
AJDOVŠČINA, razrešitev: 31. 1. 2001, zastopa brez omejitev.
Rg-5636
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00639 z dne
19. 4. 2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA SPODNJA IDRIJA, sedež: Šolska
ulica 9, 5281 SPODNJA IDRIJA,
vpisanem pod vložno št. 1/00080/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: Sprememba dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083788
Dejavnost: 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje, vpis 19. 4.
2001.
Rg-6740
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00739 z dne
18. 5. 2001 pri subjektu vpisa GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring
d.o.o. Nova Gorica, sedež: Mizarska 27,
5000 NOVA GORICA, vpisanem pod vložno št. 1/02319/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: Sprememba firme, skrajšane firme, kapitala, osnovnega vložka,
uskladitev dejavnosti s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5616026
Firma: GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: GINEX INTERNATIONAL d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAREVIĆ DRAGIŠA,
GRADNIKOVE BRIGADE 11, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Dejavnost: 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 18. 5. 2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis 18. 5. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 18. 5.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 18. 5.
2001.

NOVO MESTO
Rg-5540
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00155 z
dne 5. 4. 2001 pri subjektu vpisa PMM
trgovina, gostinstvo in turizem, Semič,
d.o.o., sedež: Semič 44 D, 8333 SEMIČ,
vpisanem pod vložno št. 1/01864/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5512387
Skrajšana firma: PMM d.o.o.
Rg-7021
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00434 z
dne 21. 5. 2001 pri subjektu vpisa BLAŽIČ
Prevozništvo in gradbena zemeljska dela Šmarješke Toplice d.o.o., sedež:
Šmarješke Toplice 6, 8220 ŠMARJEŠKE
TOPLICE, vpisanem pod vložno št.
1/03831/00, vpisalo v sodni register tega
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sodišča: sprememba dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5908124
Dejavnost: 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo, vpis 21. 5. 2001; 2651 Proizvodnja cementa, vpis 21. 5. 2001; 2652
Proizvodnja apna, vpis 21. 5. 2001; 2653
Proizvodnja mavca, vpis 21. 5. 2001; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis 21. 5. 2001; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
21. 5. 2001; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis 21. 5. 2001; 2664
Proizvodnja malte, vpis 21. 5. 2001; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis 21. 5. 2001; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis
21. 5. 2001; 2670 Obdelava naravnega
kamna, vpis 21. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 21. 5. 2001;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 21. 5. 2001; 4543 Oblaganje
tal in sten, vpis 21. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 21. 5. 2001;
4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis
21. 5. 2001.
Rg-7025
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00447 z
dne 24. 5. 2001 pri subjektu vpisa REXTOM ekonomski inžiniring, trgovina in
zastopanje d.o.o. Novo mesto, sedež: Lamutova 5, 8000 NOVO MESTO, vpisanem
pod vložno št. 1/02609/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis zastavne pravice na deležu družbenika na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novem mestu opr.
št. In 2000/00170 – 2 z dne 27. 3. 2001
s temile podatki:
Matična št.: 5813786
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novem mestu opr. št. In
2000/00170 – 2 z dne 27. 3. 2001 se
vpiše zastavna pravica na deležu družbenika Bartelj Tomislava, Jerebova 3a, Novo
mesto, v korist upnika Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Novo mesto.
Rg-8975
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00456 z
dne 11. 6. 2001 pri subjektu vpisa LABOR
AS trgovina, turizem, posredništvo
d.o.o., sedež: Pod gozdom 16, 8340 ČRNOMELJ, vpisanem pod vložno št.
1/03696/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe sprememba dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5713196
Firma: LABOR AS proizvodnja, inženiring in marketing d.o.o.
Osnovni kapital: 8.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALEC MARIJAN, Pod gozdom 16, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
8.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1994.
Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 11. 6.
2001; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, vpis 11. 6. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis 11. 6. 2001;

28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin, vpis 11. 6. 2001; 2852 Splošna
mehanična dela, vpis 11. 6. 2001; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 11. 6. 2001; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, vpis 11. 6. 2001;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n., vpis 11. 6. 2001; 2951 Proizvodnja metalurških strojev, vpis 11. 6.
2001; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev, vpis 11. 6. 2001; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
vpis 11. 6. 2001; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 11. 6. 2001; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 11. 6. 2001; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 11. 6.
2001; 4531 Električne inštalacije, vpis
11. 6. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
11. 6. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 11. 6. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
11. 6. 2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 11. 6. 2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 11. 6. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 11. 6. 2001; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 11. 6. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
11. 6. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 11. 6.
2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 11. 6. 2001; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
11. 6. 2001; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 11. 6. 2001; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 11. 6. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 11. 6. 2001; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 11. 6. 2001; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 11. 6. 2001; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah, vpis 11. 6.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 11. 6. 2001;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 11. 6. 2001; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 11. 6. 2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 11. 6. 2001; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 11. 6. 2001; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
11. 6. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 11. 6. 2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
11. 6. 2001; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, vpis
11. 6. 2001; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 11. 6. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 11. 6. 2001;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 11. 6. 2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
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gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 11. 6.
2001; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 11. 6. 2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom, vpis 11. 6. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
11. 6. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 11. 6. 2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 11. 6.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami, vpis 11. 6. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 11. 6. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
11. 6. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 11. 6. 2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
vpis 11. 6. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 11. 6. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 11. 6.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 11. 6.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 11. 6. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
11. 6. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 11. 6. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 11. 6. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 11. 6. 2001; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
11. 6. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 11. 6. 2001; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
11. 6. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 11. 6. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 11. 6.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 11. 6. 2001; 527 Popravila izdelkov široke porabe, vpis 11. 6.
2001; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 11. 6. 2001; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis 11. 6. 2001; 5273 Popravilo ur,
nakita, vpis 11. 6. 2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 11. 6. 2001; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 11. 6. 2001; 5522 Dejavnost
kampov, vpis 11. 6. 2001; 5523 Druge nastanitve za krajši čas, vpis 11. 6. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 11. 6. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 11. 6. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 11. 6. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 11. 6. 2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 11. 6.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 11. 6.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 6. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 11. 6. 2001; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
11. 6. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 11. 6. 2001; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 11. 6. 2001;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 11. 6. 2001; 7110

Št.

Dajanje avtomobilov v najem, vpis 11. 6.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 11. 6. 2001; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 11. 6. 2001;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
11. 6. 2001; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis 11. 6. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 11. 6. 2001; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 11. 6. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 11. 6.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis 11. 6. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 11. 6. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 11. 6. 2001;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe, vpis 11. 6. 2001; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 11. 6.
2001; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 11. 6. 2001;
7230 Obdelava podatkov, vpis 11. 6.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 11. 6. 2001; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, vpis
11. 6. 2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 11. 6. 2001; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije, vpis 11. 6.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis
11. 6. 2001; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 11. 6. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 11. 6.
2001; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike, vpis 11. 6. 2001; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 11. 6. 2001;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 11. 6.
2001; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 11. 6. 2001; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 11. 6. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
11. 6. 2001; 7415 Dejavnost holdingov,
vpis 11. 6. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 11. 6. 2001; 7483
Tajniška dela in prevajanje, vpis 11. 6.
2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod šifro K/74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-8981
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00486 z
dne 13. 6. 2001 pri subjektu vpisa TIMI
servis vozil, avtoelektrika, trgovina,
d.o.o. Novo mesto, sedež: Smolenja vas
št. 10/a, 8000 NOVO MESTO, vpisanem
pod vložno št. 1/01076/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo vpis
spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5382335
Osnovni kapital: 10.117.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRUS ANTON, Smolenja
vas 10 A, 8000 NOVO MESTO, vložek:
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5.058.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1990; PRUS TATJANA, Smolenja vas
10 A, 8000 NOVO MESTO, vložek:
5.058.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1990.
Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 13. 6.
2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 13. 6.
2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 13. 6. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 13. 6.
2001; 31400 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij, vpis 13. 6.
2001; 45310 Električne inštalacije, vpis
13. 6. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 13. 6. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
13. 6. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 13. 6. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 13. 6. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 13. 6. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 13. 6.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 13. 6. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 13. 6. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 13. 6. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 13. 6. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 13. 6.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 13. 6. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 13. 6. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
13. 6. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 13. 6. 2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 13. 6. 2001; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 13. 6.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 13. 6. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 13. 6.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 13. 6. 2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 13. 6. 2001; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 13. 6. 2001; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 13. 6.
2001; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 13. 6.
2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 13. 6. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 13. 6. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 13. 6. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 13. 6.
2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 13. 6. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 13. 6.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
13. 6. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 13. 6. 2001; 52485
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Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 13. 6. 2001; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 13. 6.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 13. 6. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 13. 6. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 13. 6. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 13. 6. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 13. 6. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 13. 6. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 13. 6. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis 13. 6. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 13. 6. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 13. 6. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
13. 6. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 13. 6. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 13. 6. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis
13. 6. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
13. 6. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 13. 6. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 13. 6. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis 13. 6. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 13. 6. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 13. 6. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 13. 6. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 13. 6.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 13. 6.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 13. 6.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 13. 6. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 13. 6. 2001; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
13. 6. 2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 13. 6. 2001; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 13. 6. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
13. 6. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 13. 6. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 13. 6. 2001;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
13. 6. 2001; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 13. 6. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 13. 6. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 13. 6. 2001; 72300
Obdelava podatkov, vpis 13. 6. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 13. 6. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 13. 6. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 13. 6. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 13. 6. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 13. 6. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 13. 6.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 13. 6.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 13. 6. 2001; 74833 Dru-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ga splošna tajniška opravila, vpis 13. 6.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 13. 6. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
13. 6. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 13. 6. 2001; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
vpis 13. 6. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov, vpis 13. 6. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
13. 6. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 12. 6. 2001.
Razno:
DEJAVNOST:
Pod
šifro
G/51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Pod šifro K/74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti

PTUJ
Rg-4502
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00668 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
IVAN SPOLENAK PTUJ P.O., sedež: Rogaška c. 6, 2250 PTUJ, vpisanem pod
vložno št. 1/00010/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, vpis
skrajšane firme, sprememba družbenikov,
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti in Zakonom o zavodih s
temile podatki:
Matična št.: 5087155
Firma: OSNOVNA ŠOLA BREG
Skrajšana firma: OŠ Breg
Pravno org. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PTUJ, Srbski trg 1, 2250 PTUJ,
vložek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 26. 5.
1997; MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg
1, 2250 PTUJ, vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 26. 5. 1997.
Dejavnost: 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 21. 3. 2001; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje, vpis
21. 3. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 21. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Odlok z dne 26. 5.
1997.
Rg-6653
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00520 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O., sedež: Trstenjakova ulica 2, 2250 PTUJ, vpisanem pod vložno št. 1/01410/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov,
poslovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5076277
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA D.D., Dunajska 160, 1000 LJUBLJANA, vložek: 14.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1997; ZLATA MONETA II, D.D., Strossmayerjeva ulica 30,
2000 MARIBOR, vložek: 4.240.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik ROŽMARIN JANEZ, Muretinci 53,
2272 GORIŠNICA, razrešitev: 24. 2. 2000,
zastopa kot član poslovodstva, brez omejitev; zastopnik GOLOB BORIS, Ulica Avgu-

sta Hlupiča 12, 2250 PTUJ, razrešitev:
24. 2. 2000, zastopa kot član poslovodstva, brez omejitev; zastopnik ČEPIĆ BRANKO, Prešernova 20, 2000 MARIBOR, razrešitev: 24. 2. 2000, zastopa kot član poslovodstva, brez omejitev; direktor VOBNER
DRAGO, Kajuhova 10, 2250 PTUJ, razrešitev: 24. 2. 2000, zastopa brez omejitev;
direktor VOBNER DRAGO, Kajuhova ulica
10, 2250 PTUJ, imenovanje: 24. 2. 2000.
Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 25. 11. 1999 in
5. 4. 2001.
Rg-6662
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/01294 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa MESTNI KINO
PTUJ D.O.O., sedež: Cvetkov trg 1, 2250
PTUJ,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/00481/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov, poslovnih deležev, naslova družbenika in izbris prepovedi odtujitve in obremenitve pri poslovnih deležih s temile podatki:
Matična št.: 5053382
Ustanovitelji: ŠNEBERGER SREČKO I.
poslovni delež, Langusova 14 b, 2250
PTUJ, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 1. 12. 2000; ŠNEBERGER SREČKO
II. poslovni delež, Langusova 14 b, 2250
PTUJ, vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 1. 12. 2000; ŠNEBERGER SREČKO, Langusova 14 b, 2250 PTUJ, vložek:
3.711.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 2000; MAJCEN ZORAN, Ulica Kneza Koclja 14, 2250 PTUJ, vložek:
1.161.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1998; HAMERŠAK ANITA, Veliki vrh
2, 2282 CIRKULANE, vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 1. 12. 2000; HAMERŠAK ANA, Veliki vrh 2, 2282 CIRKULANE,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
1. 12. 2000.
Razno: Vpiše se: 1. pri poslovnem deležu Anite Hameršak v nominalni vrednosti
74.000,00 SIT izbris prepovedi odtujitve in
obremenitve v korist Srečka Šnebergerja,
Langusova 14 b, Ptuj 2. pri poslovnem deležu Marjana Hamerška v nominalni vrednosti 149.000,00 SIT izbris prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Srečka Šnebergerja, Langusova 14 b, Ptuj 3. pri poslovnem deležu Ane Hameršak v nominalni
vrednosti 223.000,00 SIT izbris prepovedi
odtujitve in obremenitve v korist Srečka Šnebergerja, Langusova 14 b, Ptuj.
Rg-8920
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/01325 z dne 12. 6.
2001 pri subjektu vpisa ROSLER trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Slomškova ulica 3, 2250 PTUJ, vpisanem
pod vložno št. 1/06777/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža družbe, uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis čistopisa družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5676037
Sedež: Rajšpova ulica 22, 2250 PTUJ
Dejavnost: 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
12. 6. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 12. 6. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 12. 6. 2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 12. 6. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 12. 6. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 12. 6.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 12. 6. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 6.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 12. 6.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 12. 6. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 12. 6. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 12. 6. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 12. 6. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 12. 6. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 12. 6. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 12. 6. 2001.
Skupščinski sklep: Vpiše se čistopis družbene pogodbe z dne 5. 12. 2000.

SLOVENJ GRADEC
Rg-4744
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00131 z
dne 12. 3. 2001 pri subjektu vpisa VENTURE podjetje za finančno-investicijski inženiring in svetovanje d.o.o., sedež: Partizanska 26, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vpisanem pod vložno št. 1/03985/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis predloga za začetek stečajnega postopka St
4/2001, z dne 13. 1. 2001 s temile podatki:
Matična št.: 5514444
Razno: Vpiše se predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču
pod opr.št. St 4/2001, z dne 13. 1. 2001,
vložil dolžnik-VENTURE d.o.o.
Rg-5217
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 1999/00262 z
dne 12. 3. 2001 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA RADLJE OB DRAVI,
sedež: Koroška cesta 2, 2360 RADLJE
OB DRAVI, vpisanem pod vložno št.
1/00484/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba imena ustanovitelja,
zastopnika, dejav- nosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5052831
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE
RADLJE, Mariborska cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 358.004,00 SIT,
odgov. do dol.višine, izstop: 11. 9. 2000;
OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska
cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
358.004,20 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 11. 9. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠEŠKO BORUT, Glavni trg 1, 2366
MUTA, razrešitev: 30. 6. 1999, zastopa zavod kot v.d. direktor zavoda z omejitvijo, da
sklepa pogodbe o najetju posojil po sklepu
sveta zavoda; direktor KOTNIK DANICA,

Št.

Razgledna ulica 44, 2360 RADLJE OB
DRAVI, imenovanje: 1. 7. 1999.
Dejavnost: 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 12. 3. 2001; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 12. 3.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
12. 3. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 12. 3. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 12. 3. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
12. 3. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 12. 3. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
12. 3. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 12. 3. 2001; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
vpis 12. 3. 2001; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje, vpis 12. 3. 2001;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju, vpis 12. 3.
2001; 80210 Srednješolsko splošno izobraževanje, vpis 12. 3. 2001; 80220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje Srednješolsko tehniško in poklicno izobraževanje, vpis 12. 3. 2001; 80301 Višješolsko izobraževanje, vpis 12. 3. 2001;
80302 Visoko strokovno izobraževanje, vpis
12. 3. 2001; 80303 Univerzitetno izobraževanje, vpis 12. 3. 2001; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
12. 3. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 12. 3. 2001; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 12. 3.
2001; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n., vpis 12. 3. 2001; 92511 Dejavnost
knjižnic, vpis 12. 3. 2001.
Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.140
razen “ arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci. “
Rg-6223
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00475 z
dne 3. 5. 2001 pri subjektu vpisa TURBO
proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, uvoz in izvoz d.o.o., sedež: Podgorje 2, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vpisanem pod vložno št.
1/03295/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, zastopnika, akta o ustanovitvi, razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5444284
Ustanovitelji: SEDOVNIK ROMAN, Podgorje 2, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 27. 3. 2000; ŠTUMPFL
KLAUDIJA, Podgorje 70, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SEDOVNIK ROMAN, Podgorje 2,
2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, razrešitev: 27. 3. 2000, zastopa brez
omejitev; direktor ŠTUMPFL KLAUDIJA,
Podgorje 70, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, imenovanje: 27. 3. 2000,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 3. 5.
2001; 01240 Reja perutnine, vpis 3. 5.
2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
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3. 5. 2001; 02020 Gozdarske storitve, vpis
3. 5. 2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis 3. 5. 2001; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska, vpis 3. 5. 2001; 14300
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil, vpis
3. 5. 2001; 15960 Proizvodnja piva, vpis
3. 5. 2001; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč, vpis 3. 5. 2001; 20300
Stavbno mizarstvo, vpis 3. 5. 2001; 20400
Proizvodnja lesene embalaže, vpis 3. 5.
2001; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa, vpis 3. 5. 2001; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja, vpis 3. 5.
2001; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis 3. 5. 2001;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo, vpis 3. 5. 2001; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis
3. 5. 2001; 26640 Proizvodnja malte, vpis
3. 5. 2001; 26650 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa, vpis 3. 5. 2001;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis 3. 5. 2001;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, vpis 3. 5. 2001; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva,
vpis 3. 5. 2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
3. 5. 2001; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja, vpis 3. 5. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis 3. 5. 2001; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 3. 5.
2001; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod, vpis 3. 5. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 3. 5. 2001; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 3. 5. 2001; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti, vpis 3. 5. 2001; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 3. 5.
2001; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 3. 5. 2001; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 3. 5. 2001; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis 3. 5. 2001; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n., vpis 3. 5.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
3. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 3. 5. 2001; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 3. 5. 2001; 45310 Električne inštalacije, vpis 3. 5. 2001; 45320
Izolacijska dela, vpis 3. 5. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 3. 5. 2001; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 3. 5. 2001; 45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 3. 5. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 3. 5. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis 3. 5. 2001; 45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 3. 5.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 3. 5. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 3. 5. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
3. 5. 2001; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 5.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 5. 2001;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi kolesi, deli in opremo, vpis 3. 5. 2001;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 3. 5. 2001; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 3. 5. 2001;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 3. 5. 2001;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 3. 5. 2001; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 3. 5. 2001; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 3. 5. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 3. 5. 2001; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 3. 5. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 3. 5. 2001; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 3. 5.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 3. 5. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 3. 5.
2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 3. 5. 2001; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 3. 5.
2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 3. 5. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
3. 5. 2001; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
3. 5. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 3. 5. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 3. 5. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 3. 5. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 3. 5.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 3. 5. 2001; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 3. 5. 2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 3. 5.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 3. 5. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 3. 5. 2001; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 3. 5.
2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 3. 5. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 3. 5. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 3. 5. 2001; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 3. 5. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 3. 5. 2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
3. 5. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 3. 5. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 3. 5. 2001; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 3. 5. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 3. 5.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 3. 5. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
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kmetijskim orodjem, vpis 3. 5. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 3. 5.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
3. 5. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
3. 5. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 3. 5. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 3. 5. 2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 3. 5. 2001; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 3. 5. 2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 3. 5. 2001; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
3. 5. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 3. 5. 2001; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
3. 5. 2001; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 3. 5. 2001; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 3. 5. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 3. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 3. 5.
2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 3. 5. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 3. 5. 2001;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 3. 5.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 3. 5. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 3. 5. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
3. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
3. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 3. 5. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 3. 5. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 3. 5. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
3. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 3. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 3. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
3. 5. 2001; 52740 Druga popravila, d.n.,
vpis 3. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov, vpis 3. 5. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 3. 5. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 3. 5. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
3. 5. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 3. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 3. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 3. 5. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 3. 5. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 3. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 3. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 3. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 3. 5. 2001; 63120 Skladiščenje,
vpis 3. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 3. 5.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 3. 5. 2001; 64120 Kurirska

dejavnost, razen javne pošte, vpis 3. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis 3. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 3. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 3. 5. 2001;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 3. 5. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 3. 5. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 3. 5.
2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 3. 5.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis
3. 5. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 3. 5. 2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 3. 5.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 3. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 3. 5. 2001; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 3. 5. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 3. 5. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 3. 5. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
3. 5. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 3. 5. 2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris 3. 5.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 3. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 3. 5.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 3. 5. 2001; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki, vpis 3. 5. 2001; 92200 Radijska
in televizijska dejavnost, vpis 3. 5. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 3. 5. 2001; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic, vpis 3. 5. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
3. 5. 2001; 93030 Pogrebna dejavnost,
vpis 3. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 17. 3. 2000.
Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.120
razen “ revizijske dejavnosti. “ 74.140 razen “ arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci. “ 74.600 opravljanje dejavnosti “ varovanja. “
Rg-6693
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00031 z
dne 11. 5. 2001 pri subjektu vpisa AVTOSERVIS tehnični pregledi in prodaja vozil d.d., sedež: Kidričeva ulica 4, 2380
SLOVENJ GRADEC, vpisanem pod vložno
št. 1/00836/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5069971
Člani nadzornega sveta: ZAKERŠNIK
JANKO, izstop 26. 1. 2001; ZAKERŠNIK
JANKO, vstop 27. 1. 2001; ZAKERŠNIK
JANEZ, vstop 27. 1. 2001; MENCINGER
IVO, izstop 26. 1. 2001; MENCINGER IVO,
vstop 27. 1. 2001; DOLINŠEK MARTIN,
izstop 26. 1. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta
sprejeta na skupščini delniške družbe 26. 1.
2001.
Rg-6968
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00582 z
dne 23. 5. 2001 pri subjektu vpisa KME-
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TIJSKA IN GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o.,
sedež: Ribnica na Pohorju 1, 2364 RIBNICA NA POHORJU, vpisanem pod vložno št. 2/00087/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba in uskladitev
dejavnosti ter sprememba zadružnih pravil s
temile podatki:
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in
drugih poljščin, vpis 23. 5. 2001; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik, vpis 23. 5. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 23. 5. 2001; 01210 Reja govedi, vpis 23. 5. 2001; 01220 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis 23. 5.
2001; 01230 Reja prašičev, vpis 23. 5.
2001; 01240 Reja perutnine, vpis 23. 5.
2001; 01250 Reja drugih živali, vpis 23. 5.
2001; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
23. 5. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 23. 5. 2001;
01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis 23. 5. 2001; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve,
vpis 23. 5. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis
23. 5. 2001; 02020 Gozdarske storitve,
vpis 23. 5. 2001; 05010 Ribištvo, vpis
23. 5. 2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve, vpis 23. 5. 2001; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene, vpis
23. 5. 2001; 14130 Pridobivanje skrilavcev, vpis 23. 5. 2001; 14210 Pridobivanje gramoza in peska, vpis 23. 5. 2001;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa, vpis 23. 5. 2001; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa, vpis 23. 5. 2001; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja, vpis
23. 5. 2001; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 23. 5. 2001;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin, vpis 23. 5. 2001; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov, vpis 23. 5. 2001; 15520 Proizvodnja sladoleda, vpis 23. 5. 2001;
15710 Proizvodnja krmil, vpis 23. 5.
2001; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali, vpis 23. 5. 2001; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic, vpis
23. 5. 2001; 15910 Proizvodnja žganih
pijač, vpis 23. 5. 2001; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
23. 5. 2001; 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 23. 5. 2001; 20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 23. 5. 2001; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis
23. 5. 2001; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 23. 5. 2001; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
23. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 23. 5. 2001; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 23. 5. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 23. 5. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis 23. 5. 2001; 45440
Soboslikarska in steklarska dela, vpis
23. 5. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev, vpis 23. 5. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 23. 5. 2001; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 23. 5. 2001;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 23. 5.

Št.

2001; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 23. 5.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
23. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
23. 5. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 23. 5. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 23. 5. 2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 23. 5. 2001; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 23. 5.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 23. 5. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
23. 5. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 23. 5.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 23. 5. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 23. 5. 2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 23. 5. 2001; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 23. 5.
2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 23. 5. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 23. 5. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 23. 5. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 23. 5.
2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 23. 5. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 23. 5.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 23. 5. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
23. 5. 2001; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 23. 5. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 23. 5. 2001; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 23. 5. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 23. 5. 2001; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 23. 5. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 23. 5. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 23. 5. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 23. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 23. 5. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 23. 5. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 23. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 23. 5. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 23. 5. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis 23. 5. 2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem,
vpis 23. 5. 2001; 90005 Druge dejavnosti javne higiene, vpis 23. 5. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba zadružnih pravil z dne 18. 4. 2001.
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Rg-8644
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00388 z
dne 5. 6. 2001 pri subjektu vpisa RUDNIK
MEŽICA, FINANCE podjetje za računovodske in finančne storitve d.o.o., sedež:
Polena 6, 2392 MEŽICA, vpisanem pod
vložno št. 1/08784/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, naslova, poslov- nih deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5795427
Firma: MEŽICA FINANCE podjetje za
računovodske in finančne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MEŽICA FINANCE
d.o.o.
Sedež: Polena 5, 2392 MEŽICA
Ustanovitelji: ŠISERNIK BRANISLAV, Rudarjevo 6, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,
vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; KRENK MAGDA, Rudarjevo 31, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,
vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; ŠTUMBERGER BLANKA, Mariborska 11, 2392 MEŽICA, vložek:
105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; PUDGAR ERNA, Center 54,
2393 ČRNA NA KOROŠKEM, vložek:
105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; MEŽICA FINANCE podjetje
za računovodske in finančne storitve d.o.o.,
Polena 5, 2392 MEŽICA, vložek:
1.080.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1999.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 15. 3. 2000

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 3099/99
Rg-6191
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba IDROEQUIP, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Dekani 182, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4718/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 16. 12.
1999.
Družbenika Lovisa Sante in Lovisa Fabio, oba stanujoča Via Cesena Scorz 24,
Azzano Decimo, Italija, izjavljata, da ima družba poravnane vse denarne in nedenarne
obveznosti do tretjih oseb, da ima urejena
vsa razmerja z delavci, oziroma da nima
zaposlenih delavcev ter da nima nobenih
zahtevkov s strani delavcev družbe. Družbenika z jamstvom vsega svojega premoženja prevzameta obveznost do plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe, ki
bi se izkazale kasneje.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje družbenikov prenese na družbenika v lastninskem razmerju: Sante Lovisa
7/10 celote nerazdelno, Fabio Lovisa 3/10
celote nerazdelno.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od dneva
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objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2000
Srg 3015/2000
Rg-6459
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba MAR’MO – Turizem, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Obala 77, 6320 Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3940/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
17. 10. 2000.
Družbenik Hotelinvest – Upravljanje podjetij in investicij, d.o.o., Portorož, Obala
77, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci oziroma da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2001
Srg 3013/2000
Rg-6460
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba GARAŽA METROPOL, d.o.o.,
Lucija, Obala 77, 6320 Portorož, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1058/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 17. 10.
2000.
Družbenik Hotelinvest – Upravljanje podjetij in investicij, d.o.o., Portorož, Obala
77, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci oziroma da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2001

KRŠKO
Srg 1349/94
Rg-8120
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Simex, podjetje za trgovino na debelo in drobno Sevnica, d.o.o.,
Glavni trg 20, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Simex, podjetje za trgovino na debelo in
drobno Sevnica, d.o.o., objavlja sklep.
družba Simex, podjetje za trgovino na
debelo in drobno Sevnica, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zvone Jurišič, Sevnica,
Glavni trg 20, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na Zvoneta Jurišiča.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 6. 1995
Srg 990/2000
Rg-8121
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Cigula Hrvoje, Kelkovići
25, Zagreb, R Hrvaška, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Indor, trgovina in posredovanje, d.o.o., Veliko Mraševo 59, Podbočje, objavlja sklep:
družba Indor, trgovina in posredovanje, d.o.o., Veliko Mraševo 59, Podbočje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 2. 11. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Cigula Hrvoje, Kelkovići
25, Zagreb, R Hrvaška, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT prenese v celoti na Cigula Hrvoja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 11. 2000
Srg 1/2000
Rg-8122
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Vinetič Andreja, Brezje pri
Veliki Dolini 13, Jesenice na Dolenjskem,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Vina, podjetje za trgovino, export-import Brezje,
d.o.o., Brezje 13, Jesenice na Dolenjskem,
objavlja sklep:
družba Vina, podjetje za trgovino,
export-import Brezje, d.o.o., Brezje 13,
Jesenice na Dolenjskem, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 1. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vinetič Andrej, Brezje pri
Veliki Dolini 13, Jesenice na Dolenjskem, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na Vinetič
Andreja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 4. 2000
Srg 605/99
Rg-8124
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu predlagatelja
Šušterič Vida, Ulica Senovskih borcev NOB
4, Senovo, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra, na podlagi določila 398. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 25. in 38.
člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, dne 5. 6. 2001
po uradni dolžnosti sklenilo:
VBA, storitveno podjetje Senovo,
d.o.o., Ulica senovskih borcev NOB 4,
Senovo, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Šušterič Vid.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 6. 2001
Srg 82/95
Rg-8125
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu predlagatelja
Lado, trgovina, proizvodnja in storitve Senovo, d.o.o., Trg rudarjev 4, Senovo, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra, na podlagi določila 398. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 25. in 38. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v
sodni register, dne 5. 6. 2001 po uradni
dolžnosti sklenilo:
Lado, trgovina, proizvodnja in storitve Senovo, d.o.o., Trg rudarjev 4, Senovo, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Ljubi Vladislav,
Trg rudarjev 4, Senovo, Šušterič Vid, Ulica
senovskih borcev NOB 4, Senovo in Varžič
Justina, Razvanjska 72, Hoče.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 6. 2001
Srg 1619/94
Rg-8126
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu predlagatelja
Pinoks, Trgovsko podjetje, d.o.o., Krško,
Cankarjeva 3a, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra, na podlagi določila 398. člena
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Zakona o gospodarskih družbah ter 25. in
38. člena Uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, dne 5. 6.
2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
Pinoks, Trgovsko podjetje, d.o.o., Krško, Cankarjeva 3a, se izbriše iz sodnega
registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Povše Ivan, Cankarjeva 3a, Krško.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 6. 2001

LJUBLJANA
Srg 4261/200
Rg-5511
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog SID INVEST, d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe SID INVEST, d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:
SID INVEST, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Hacquetova 8, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 9. 3. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Komponente-Sistemi,
d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2, 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001
Srg 8280/2000
Rg-15055
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog FINCO, d.o.o., Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe FINCO, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
FINCO, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo, turizem, marketing,
storitve, zunanjo trgovino, prevozništvo,
zastopanje tujih firm, Ljubljana, Staretova
25, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vrabec Bojan, Staretova 25,
Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom
1,513.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Št.

Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh o dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000
Srg 11925/2000
Rg-17166
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe COMPARES Informacijski sistemi, d.o.o., Kersnikova 5, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe objavlja sklep:
družba COMPAREX Informacijski sistemi, d.o.o., Kersnikova 5, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/29479/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 7. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Comparex Informationssysteme GMBH, Gottlieb-Daimler-Str. 10,
Mannheim, Nemčija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh o dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2000

MARIBOR
Srg 918/2001
Rg-4337
Družba BERGTOUR, špeditersko in
transportno podjetje, d.o.o., Ranče 9,
Fram, reg. št. vl. 1/7392-00, katere družbenik je Kristjan Bergauer, Ranče 9, Fram,
po sklepu družbenika družbe z dne 3. 4.
2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kristjan Bergauer.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2001

MURSKA SOBOTA
Srg 2000/01402
Rg-4169
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ŠPORTNO REKREACIJSKI
CENTER LENDAVA, d.o.o., Partizanska
12, Lendava, ki je vpisana v reg. vložku
tukajšnjega sodišča, št. 1/00953/00, pre-
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neha po skrajšanem postopku po sklepu
sveta Krajevne skupnosti Lendava z dne
23. 10. 2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Premoženje družbe in obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe
prevzame Krajevna skupnost Lendava.
Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 3. 2001

(Nadaljevanje iz str. 4041)

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 69/2001
S-51476
To sodišče je s sklepom z dne 20. 6.
2001 pod opr. št. St 69/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gradis, Gradbeno podjetje, d.d., Ul. Gradnikove brigade 11, Ljubljana, matična
številka 5265401, šifra dejavnosti 45.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (20.
6. 2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.2
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo,
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– SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ul. 31,
Murska Sobota,
– Gradis SPO, d.d., Šmartinska 32,
Ljubljana,
– Trimo, d.d., Prijatljeva 12, Trebnje,
– Lidija Likovič, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
MERKUR trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: MERKUR, trgovina in
storitve, d.d., 4202 Naklo, Cesta na Okroglo 7, 190. gnx-58223
RKS Območno združenje Grosuplje, Taborska 2, Grosuplje, štampiljko okrogle oblike premera 2 cm, na sredini je bil vtisnjen
redeči križ, ob robu krožnice pa je pisalo
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, pod naslovom pa
še OBMOČNO ZDRUŽENJE Grosuplje,
zap. št. 1. gnc-58519

Priglasitveni list
Artnik Jožef, Na Tratah 19, Mozirje, priglasitveni list, opravilna št. 35-0143/94.
gng-58194
Benedik Mirjana, Toma Zupana, Naklo,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
026655/1067/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gny-58547
Frajle Alojzija, Retje 10, Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št. 56-174/94.
gnx-58323
Furlan Gvido, Veliko Ubeljsko 4/a, Hruševje, priglasitveni list, opravilna št.
5156323. gnh-58339
Kragelj Metod in Stojan - graverstvo, Čiginj 46, Tolmin, priglasitveni list, opravilna
št. 102/94, izdan dne 25. 7. 1989.
gng-58340
Kulovec Frančišek, Gasilska pot 18, Uršna sela, priglasitveni list, opravilna št. 0380121-94. gnr-58429
Oruč Dejan, Prešernova 36, Ilirska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št. 012428/94, izdan dne 1. 4. 1997. gnq-58580
Šprinzar Štefan, Velike Malence 15, Krška vas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035815/0952/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-58613
Tuš Drago, Celjska cesta 40, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 490279/94, izdan dne 13. 6. 1994.
gno-58207
Žunić Mujo, Podmolnik, V Karlovce 39,
Ljubljana-Dobrunje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 056253/2881/01-36/1999,
izdana dne 11. 10. 1999. gnc-58569
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Potne listine
Baloh Irma, Mali Slatnik 18, Novo mesto, potni list, št. BA 849799, izdala UE Novo
mesto. gno-58657
Baloh Marko, Na Brežini 2/b, Ljubljana,
potni list, št. AA 57607, izdala UE Ljubljana.
gnb-58320
Bardorfer Irena, Polje 362, Ljubljana, potni list, št. AA 319379, izdala UE Ljubljana.
gnl-58460
Bardorfer Samo, Polje 362, Ljubljana,
potni list, št. AA 43908, izdala UE Ljubljana.
gnm-58459
Beganović Arif, Cesta zmage 45, Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 184578.
gnm-58359
Beganović Zarif, Križ 38, Kamnik, potni
list, št. BA 473645, izdala UE Kamnik.
gnz-58521
Berbič Alma, Hrušica 123, Hrušica, potni list, št. BA 727286, izdala UE Jesenice.
gnd-58243
Berglez Aljoša, Ulica Vena Pilona 6, Ajdovščina, potni list, št. BA 933412, izdala
UE Ajdovščina. gne-58242
Bistan Anton, Trg Rivoli 8, Kranj, potni
list, št. AA 626158, izdala UE Kranj.
gns-58507
Bregantič Nikolaj, Gor. Cerovo 18, Kojsko, potni list, št. BA 258332, izdala UE
Nova Gorica. gnc-58419
Cerar Katja, Dolje pri Krašcah 54, Moravče, potni list, št. BA 795523, izdala UE
Domžale. gnv-58400
Cerar Tomaž, Teslova ulica 24/a, Ljubljana, potni list, št. BA 853111, izdala UE
Ljubljana. gnc-58594
De Cecco Matej, Gabrov trg 3, Ljubljana, potni list, št. BA 735945, izdala UE
Ljubljana. gnr-58654
Delić Đemal, Roška cesta 43, Kočevje,
potni list, št. BA 850165, izdala UE Kočevje. gnm-58659
Drašković Vera, Ulica Emila Adamiča 43,
Dobrova, potni list, št. BA 658988, izdala
UE Ljubljana. gnh-58614
Đaković Đoni, Ulica Franca Rozmana
Staneta 11, Kranj, potni list, št. AA 626421,
izdala UE Kranj. gnw-58249
Ferk Matjaž, Ul. heroja Lacka 61, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. CA 27309.
m-1155
Ferlinc Tomaž, Srebotje 24/a, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 905079.
m-1144
Forca Marjuča, Majcni 5, Sežana, potni
list, št. AA 67312. gnu-58551
Gajser Damjan, Strnišče 6/a, Kidričevo,
potni list, št. BA 440544. gnw-58549
Galič Robert, Obrežje 4, Brežice, potni
list, št. BA 291926, izdala UE Brežice.
gnd-58493
Gasar Ivanka, Trnovska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. AA 313522, izdala UE
Ljubljana. gnt-58452

Gerenčer Matej, Partizanska ulica 22,
Murska Sobota, potni list, št. BA 996470,
izdala UE Murska Sobota. gnw-58224
Gerenčer Sandra, Partizanska ulica 22,
Murska Sobota, potni list, št. BA 996469,
izdala UE Murska Sobota. gnv-58225
Glavan Kristjan, Pokopališka 24, Ljubljana, potni list, št. BA 888295, izdala UE
Ljubljana. gnp-58656
Gorenc Franc, Dobrava pri Kostanjevici
7, Kostanjevica na Krki, potni list, št. AA
962352, izdala UE Krško. gnb-58645
Gorenjec Saša, Budna vas 14/a, Šentjanž pri Dravogradu, potni list, št. BA
460210. gnx-58227
Halozar Jožica, Cesta 4. julija 189, Krško, potni list, št. AA 396604, izdala UE
Krško. gnn-58233
Hozjan Matija, Trnje 65/b, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 390207, izdala UE
Lendava. gnq-58480
Hrast Marijan, Ul. XXX divizije 14, Nova
Gorica, potni list, št. AA 286149, izdala UE
Nova Gorica. gnl-58510
Hrast Vjekoslava, Ul. XXX divizije 14,
Nova Gorica, potni list, št. AA 286153, izdala UE Nova Gorica. gnj-58512
Hrast Vjekoslava, Ul. XXX divizije 14,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 106456, izdala UE Nova Gorica.
gnk-58511
Hrovatin Gregor, Napotnikova 14, Maribor, potni list, št. BA 926302. gnc-58494
Hrvatin Andrej, Korte 101, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 161394,
izdala UE Izola. gnl-58485
Jakelj Tanja, Prečna 44, Novo mesto,
potni list, št. BA 935994. gnx-58523
Jefkaj Hidajete, Titova cesta 55, Maribor, potni list, št. BA 675749. gnw-58324
Jeremić Zlatibor, Potrčeva 20, Ljubljana, potni list, št. BA 109503, izdala UE
Ljubljana. gnc-58469
Judnič Tina, Tabor 3/a, Ljubljana, potni
list, št. BA 110285, izdala UE Ljubljana.
gny-58397
Kadunić Jasmin, I. tankovske brigade 1,
Sežana, potni list, št. BA 805709.
gnl-58414
Kašič Marko, Naselje Heroja Maroka 26,
Sevnica, potni list, št. BA 822316, izdala
UE Sevnica. gnf-58366
Knez Olga, Vojkova ulica 10, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 148790.
gnt-58327
Koglot Tine, Krožna cesta 10, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
147573, izdala UE Nova Gorica.
gnn-58483
Kordež Klemen, Žavcerjeva 17, Ljubljana, potni list, št. BA 735735, izdala UE
Ljubljana. gnl-58635
Košič Olga, Reška cesta 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 378107, izdala UE Ljubljana. gnt-58352
Krivec Jožef, Trnje 72, Postojna, potni
list, št. AA 405035, izdala UE Postojna.
gnz-58496
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Krobat Frančiška, Cesta XIV. divizije 47,
Maribor, potni list, št. BA 374186.
gnz-58325
Krumpak Marjan, Cankarjeva ulica 7,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. AA 236956,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gny-58322
Kuštrin Vojko, Mestni trg 33, Škofja
Loka, potni list, št. BA 423344, izdala UE
Škofja Loka. gnp-58631
Lavrič Nenad, Gorenjska cesta 17, Naklo, potni list, št. AA 922475. gnx-58552
Ledvinka Jaroslav, Majcigerjeva ulica 1,
Maribor, potni list, št. BA 503539.
gne-58592
Lesar Matija, Kosovelova ulica 26, Ljubljana, potni list, št. AA 225230, izdala UE
Ljubljana. gnt-58527
Major Marko, Sromlje 29, Sromlje, potni
list, št. BA 974720, izdala UE Brežice.
gnq-58155
Mesec Aleš, Krištofova ul. 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 248202, izdala UE Ljubljana. gnt-58502
Mlinarič Vida, Strumička 3, Novi Sad,
potni list, št. AA 546265. gnk-58486
Mogilnicki Lea, Cesta na Vrtače 13, Velenje, potni list, št. BA 674781. gnx-58573
Musić Sanela, Ihan, Emonska ulica 2,
Domžale, potni list, št. BA 831406, izdala
UE Domžale. gnw-58357
Nadarevič Meris, Gregorčičeva 41/a,
Izola - Isola, potni list, št. BA 577746, izdala UE Izola. gnq-58505
Napotnik Lea, Podlog 28, Žalec, potni
list, št. BA 842882. gni-58388
Nezirević Sabina, Ravne 20, Tržič, potni
list, št. CA 16905. gnp-58506
Ogorevc Matjaž, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. AA 15815, izdala UE
Ljubljana. gng-58490
Opatić Denis, Škocjanska pot 32, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 486023,
izdala UE Koper. gnp-58231
Orel Miha, Prušnikova 11, Ljubljana, potni list, št. BA 719910, izdala UE Ljubljana.
gnv-58600
Ožura Ana, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 627730, izdala UE Ljubljana. gni-58638
Pak Maja, Ulica Cankarjeve brigade 77,
Ljubljana, potni list, št. AA 73719, izdala UE
Ljubljana. gnn-58158
Pavić Branko, Kardeljev trg 9, Velenje,
potni list, št. BA 941114. gnx-58498
Pavlović Branka, Plešičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. CA 34303, izdala UE Ljubljana. gni-58463
Pavlović Stevan, Plešičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 902427, izdala UE Ljubljana. gnj-58462
Pogačnik Dejan, Rjava cesta 5, Ljubljana, potni list, št. AA 62203, izdala UE Ljubljana. gnh-58189
Polak Melita, Gregorčičeva 29, Bled, potni list, št. BA 686924. gnj-58237
Polovšek Jernej, Šorlijeva 3, Kranj, potni list, št. CA 015767. gnz-58371

Št.

Potočnik Tamara, Ul. II Prekomorske brigade 14/a, Koper - Capodistria, potni list,
št. AA 517376, izdala UE Koper.
gnh-58239
Premk Katjuša, Kraška cesta 29, Litija,
potni list, št. BA 567517. gny-58522
Rekar Luka, Hrastje 10, Kranj, potni list,
št. BA 717444, izdala UE Kranj.
gnw-58524
Rijavec Julijan, Brdo 17, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI 80249, izdala UE Nova Gorica. gns-58378
Roškar Aleksander, Zg. Kungota 39,
Zgornja Kungota, potni list, št. BA 879037.
m-1128
Samardžič Milenko, Primožičeva 1, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. AA 674479,
izdala UE Ljubljana. gnq-58380
Samardžič Mirjana, Primožičeva 1, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. AA 713302, izdala UE Ljubljana. gnp-58381
Savič Marko, Stročja vas 92, Ljutomer,
potni list, št. BA 537670, izdala UE Ljutomer. gno-58232
Semenjuk Elizaveta, Šibeniška ulica 17,
Ajdovščina, potni list, št. CA 18414, izdala
UE Ajdovščina. gni-58488
Senožetnik Miha, Groharjeva 2, Kamnik, potni list, št. BA 792404, izdala UE
Kamnik. gnv-58450
Sitar Sebastjan, Antoličičeva ulica 24,
Maribor, potni list, št. BA 370538, izdala
UE Maribor na ime Sotomajor Emanuelo.
gnz-58596
Skok Možina Maja, Branik 33/k, Branik,
potni list, št. BA 463220, izdala UE Nova
Gorica. gnm-58484
Stanek Gregor, Dragomelj 117, Domžale, potni list, št. CA 11917. gne-58142
Stanojević Siniša, Gorenjska 1, Radovljica, potni list, št. BA 881914. gnk-58236
Stjepović Joksim, Dekani 78/d, Dekani,
potni list, št. BA 224628. gnk-58586
Stjepović Joksim, Dekani 78/d, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 115357,
izdala UE Koper. gni-58588
Stojčić Ljubiša, Goriče 17, Golnik, potni
list, št. BA 473333, izdala UE Kranj.
gnb-58470
Sušac Željko, Cesta Kozjanskega odreda 6, Senovo, potni list, št. AA 164347,
izdala UE Krško. gnb-58370
Ščulija Bojan, Kovinarska 9/d, Kamnik,
potni list, št. BA 678722, izdala UE Kamnik. gnx-58473
Štrukelj David, Most na Soči 24/a, Most
na Soči, potni list, št. AA 848962, izdala UE
Tolmin. gnf-58491
Terčon Sara, Prušnikova ulica 54, Ljubljana, potni list, št. BA 637867, izdala UE
Ljubljana. gne-58517
Tinta Borut, Vojkova ul. 67, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI 7096, izdala
UE Nova Gorica. gnd-58343
Trebar Marjan, Pševo 8, Kranj, potni list,
št. AA 709221. gnc-58548
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Turk Nevenka, Parižlje 18/b, Braslovče,
potni list, št. BA 97015. gnu-58326
Utješanović Marko, Primičeva ulica 44,
Škofljica, potni list, št. BA 315306, izdala
UE Ljubljana. gnt-58356
Veber Barbara, Valvazorjeva 11, Izlake,
potni list, št. AA 730834. gnu-58151
Veselica Andreja, Kidričeva ulica 41, Ljutomer, potni list, št. BA 611143, izdala UE
Ljutomer. gng-58515
Veselica Andreja, Buje, Hrvaška, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
79/2000. gny-58472
Vidović Zorana, Gasilska 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 707620, izdala UE Ljubljana. gnw-58624
Volavšek Renata, Cesta Kozjanskega odreda 6, Senovo, potni list, št. AA 646423,
izdala UE Sevnica. gny-58372
Vrbec Robert, Selska ulica 62, Škofljica, potni list, št. BA 707199, izdala UE
Ljubljana. gnw-58474
Weis Karmen, Staneta Severja 13, Maribor, potni list, št. BA 131366. gnc-58144
Whitmire Marija, 705 Chestnut Drive,
Carmel, New York 10512, ZDA, potni list,
št. AA 645433, izdan 2. 2. 1993 pri MZZ
Republike Slovenije. gnj-58612
Zelinšček Jan, Batuje 56/a, Črniče, potni list, št. BA 609914, izdala UE Ajdovščina. gnh-58489
Živković Dragomir, Kvedrova 1, Ptuj, potni list, št. AA 261664. gnf-58566
Žnidar Marja, Senično 58, Križe, potni
list, št. BA 676039. gnn-58508
Žulič Marko, Kotnikova 6/a, Ljubljana,
potni list, št. S 00000008, izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS. gnz-58446

Osebne izkaznice
Bermež Janez, Stanetova ulica 24, Celje, osebno izkaznico, št. 392941.
gnr-58379
Blažič Suzana, Sokolska ulica 8, Mirna,
osebno izkaznico, št. 88089. gnj-58487
Bratina Emil, Kamnje 28, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 269242. gnr-58629
Čadež Kobol Alenka, Goriška cesta 48,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 229959.
gnq-58355
Čekeliš Niko, Primožičeva 1, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 261627.
gnd-58468
Čibej Boštjan, Vogrsko 22, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 149108.
gni-58513
Čuček Silva, Hajdoše 96, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 262875. gnh-58514
Dekleva Ricardo Luis, Kajuhova ulica 14,
Postojna, osebno izkaznico, št. 692076.
gnc-58544
Duh Franc, Rošpoh 158/d, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 599754. m-1139
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Faganel Gal, Resljeva 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 153936. gno-58257
Fajdiga Žiga, Breg pri Ribnici 36, Ribnica, osebno izkaznico, št. 381356.
gns-58253
Ganoni Vanja, Smrtnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95031. gnr-58404
Gavrilov Lana, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 300756.
gno-58607
Gregorčič Albina, Cankarjeva 78, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 94933.
gnu-58376
Habjan Miha, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 285890. gnp-58206
Hausmeister Breda, Dolnja Počehova
13/e, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 598856. m-1154
Hočevar Alojzij, Vas 8, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 36785. gnf-58616
Istenič Andreja, Ulica bratov Martinec
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
407693. gne-58467
Jakopina Dragislava, Lavričeva ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 458557.
gnc-58369
Janžič Mojca, Pod obzidjem 3, Brežice,
osebno izkaznico, št. 113670. gnt-58152
Jauk Marjan, Zlatoličje 11/č, Starše,
osebno izkaznico, št. 536728. gnd-58143
Jelen Gašper, Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
248344. gne-58546
Jenko Sočan Maja, Prešernova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 180905.
gnj-58262
Kirinčić Nikola, Maroltova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 438554. gnt-58402
Kladnik Boštjan, Cesta v Savino 2/a, Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
333255. gng-58415
Klarič Suzana, Selce 10/a, Voličina,
osebno izkaznico, št. 44493. m-1165
Kmet Ana, Britof 194, Kranj, osebno izkaznico, št. 515724. gnt-58377
Koren Branko, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 837591.
gnm-58584
Kostrevc Sandra, Vrhe 46, Teharje, osebno izkaznico, št. 304510. gnz-58571
Kovač Šarolta, Pordačinci 6, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št.
292834. gnm-58234
Kovačević Marko, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230570.
gnf-58216
Kreft Ivan, Grabonoš 54, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 553855.
gnm-58509
Krištof Janez, Regentova ulica 71, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 62656.
gnz-58346
Kropivšek Emil, Vrhpolje 50, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 28738. gnx-58348
Lakota Peter, Cesta revolucije 2/b, Jesenice, osebno izkaznico, št. 783188.
gnf-58591
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Lečić Željko, Trg prešernove brigade 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 240423.
gnb-58545
Lesar Matija, Kosovelova ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 238042.
gnu-58526
Letica Anton, Marušičeva 24, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 388606.
gny-58497
Lorenčič Mojca, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
374250. gnp-58406
Lunežnik Anton, Spodnja Ložnica 11/b,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
408768. gnu-58576
Lužovec Mateja, Zagrajškova 23, Kranj,
osebno izkaznico, št. 694790. gnv-58150
Maček Klavdjo, Prvomajska 56, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 49388.
gns-58503
Marinčič Jože, Gor. Kamenje 8/a, Dobrnič, osebno izkaznico, št. 561407.
gnh-58214
Mašić Ahmet, Tržaška 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272613. gnu-58501
Mavrič Iris Silva, Opekarniška 1, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
838176. gnw-58499
Mazi Nataša, Partizanska 26/a, Rakek,
osebno izkaznico, št. 475487. gnl-58360
Miklavčič Pavla, Kamnogoriška 76, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 398429.
gno-58557
Miklavčič Vlasta, Razgledna ulica 42, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
219000. gnp-58581
Milenković Sabina, Celovška 185, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292759.
gnq-58455
Mišković Špela, Miklošičeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 308107.
gnz-58396
Mljač Barbara, Ulica Ernesta Kramerja
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 303924.
gnp-58331
Motaln Ivan, Čadram 73, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 238473. gnj-58412
Novak Jožef, Pesniški dvor 1, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 721172.
m-1163
Pantelić Aleksandar, Ulica Janka Puclja
7, Kranj, osebno izkaznico, št. 335451.
gnb-58145
Pantelić Snežana, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 335447.
gnd-58147
Papler Maša, Vrtna ulica 19, Celje, osebno izkaznico, št. 239955. gnx-58373
Pavlič Ksenija, Finžarjeva 11, Dob, osebno izkaznico, št. 281143. gnl-58260
Prosen Mihael, Trubarjeva 23, Laško,
osebno izkaznico, št. 613684. gnp-58606
Rakovec Boštjan, Dolenja vas 60, Selca, osebno izkaznico, št. 138295.
gnb-58395
Redenšek Igor, Titova cesta 88, Senovo, osebno izkaznico, št. 142738.
gnd-58543
Rekar Luka, Hrastje 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 269260. gnv-58525

Repovš Simona, Partizanska pot 4, Litija, osebno izkaznico, št. 558675.
gnl-58585
Rožič Darko, Strossmayerjeva ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 698173.
gnf-58141
Sonc Matija, Martina Krpana 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225755.
gnk-58611
Stjepović Joksim, Dekani 78/d, Dekani,
osebno izkaznico, št. 134731. gnj-58587
Šegula Zdenka, Dornava 8/a, Dornava,
osebno izkaznico, št. 641779. gnb-58595
Špitaler Gorazd, Šuštarjeva 4, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 430653. gnz-58471
Štefanič Franc, Nabrežje 9, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 700119. gnk-58386
Štupar Srečko, Godič 49, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 636673. gnp-58456
Tejkal Milan, Tržaška 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 70023. gnq-58405
Tetičkovič Robert, Gašperšičeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 303467.
gnp-58531
Tigeli Vida, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 553505. gns-58553
Trošt Eva, Veliki breg 23, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 490560. gnu-58226
Trtnik Pavla, Klanec 35, Škofljica, osebno izkaznico, št. 567537. gnq-58255
Turšič Mateja, Brezovica pri Borovnici
52, Borovnica, osebno izkaznico, št.
499932. gnw-58399
Umek Anton, Veliki kamen 54, Koprivnica, osebno izkaznico, št. 235481.
gny-58247
Vesel Janez, Jezero 96/a, Preserje,
osebno izkaznico, št. 160865. gnm-58634
Veselica Andreja, Kidričeva ulica 41, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 504443.
gns-58578
Vidmar Danijel, Iztokova 10, Medvode,
osebno izkaznico, št. 825818. gnp-58256
Volk Valerija, Reteče 47, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 216456. gnw-58353
Vuga Martina, Lemutova 4, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 29190.
gnb-58420
Zajc Matilda, Cesta na mesarico 30/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 730867.
gne-58367
Zupančič Marjan, Breška vas 1, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 846330.
gnv-58375
Žerjav Elizabeta, Vosek 36/a, Pernica,
osebno izkaznico, št. 437552. m-1129

Vozniška dovoljenja
Anžič Aleš, Goriška ulica 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234523, reg. št. 223556, izdala UE Ljubljana. gnq-58230
Arnuš Martin, Ulica Jožefe Lackove 50,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
23990, izdala UE Ptuj. gnj-58191
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Balažic Stanislav, Pot ob Črncu 8, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 30744.
gnw-58199
Ban Vida, Zdole 58, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 886, izdala UE
Krško. gnn-58408
Bardorfer Irena, Polje 362, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 645805,
reg. št. 129062, izdala UE Ljubljana.
gnk-58461
Bavdek Aleš, Laporje 4, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1139098, reg. št. 195808, izdala UE Ljubljana. gnz-58646
Beltram Milena, Botričnica 31, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
14288, izdala UE Celje. gnj-58391
Berginc Armando, Žaga 24, Srpenica,
vozniško dovoljenje, št. S 000301679, izdala UE Tolmin. gnm-58184
Bermež Janez, Stanetova 24, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 59242, reg. št.
35195. gnm-58409
Blaško Sebastjan, Bukovica 88/a, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42308, izdala UE Nova Gorica. gnq-58630
Bogataj Primož, Vransko 110/a, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131264, izdala UE Žalec. gnd-58593
Bračko Marko, Prušnikova ulica 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331258, reg. št. 104866, izdala UE Maribor. m-1130
Brajlih Bojan, Triglavska 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 228396,
reg. št. 185874, izdala UE Ljubljana.
gng-58590
Brečko Beno, Gotovlje 115, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330092,
izdala UE Žalec. gnw-58374
Bregar Rok, Mali vrh pri Šmarju 7, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1101248, reg. št. 19501, izdala UE Grosuplje. gnr-58529
Brezar Marjan, Lokve 59, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6985,
izdala UE Črnomelj. gnt-58477
Brodnjak Jožica, Ul. Jožefe Lackove 36,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14311, izdala UE Ptuj. gnq-58555
Cajnko Robert, Kokolova 20, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
29880, izdala UE Ptuj. gnf-58441
Car Andreja, Dolenjska cesta 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433597, reg. št. 219107, izdala UE Ljubljana. gnh-58589
Colnar Sabina, Šišenska cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455328, reg. št. 240598, izdala UE Ljubljana. gne-58317
Čadež Janez, Spodnje Pirniče 20/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1265900, reg. št. 45657, izdala
UE Ljubljana. gnr-58554
Čadež Kobol Alenka, Goriška 48, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1280418, reg. št. 11920, izdala UE Ajdovščina. gnh-58139

Št.

Čander Suzana, Dežmanova 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642475, reg. št. 43216, izdala UE Kranj.
gnn-58183
Čermelj Svetlana, Podraga 89/b, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1157041, reg. št. 15299, izdala UE Ajdovščina. gno-58182
Černic Mirko, Levčeva 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
802140, izdala UE Maribor. m-1151
Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8827,
izdala UE Ilirska Bistrica. gng-58365
Debelak Anja, Latkova vas 72, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1439124, izdala UE Žalec. gnk-58411
Debeljak Jože, Gornje Retje 1, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 292795, reg. št. 168666, izdala UE
Ljubljana. gnx-58648
Dolenc Stanislav, Bukov vrh nad Visokim
11, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BCDGH, št. 16610, izdala UE Škofja
Loka. gng-58465
Dolinar Aleš, Kidričeva cesta 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1307217, reg. št. 49657, izdala UE Kranj.
gnb-58570
Dolinar Jasna, Župančičeva ulica 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192826, reg. št. 181248, izdala UE Ljubljana. gnd-58218
Duh Franc, Rošpoh 158/d, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
9952, izdala UE Pesnica. m-1138
Erjavec Margareta, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1072855, reg. št. 109137. m-1119
Ferlič Stanko, Braslovče 25/a, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. FB, št. S
902952, izdala UE Žalec. gnt-58252
Figar Simon, Turjaška 13, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11011,
izdala UE Kočevje. gno-58482
Finc Milena, Ob pošti 19, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106428,
reg. št. 158593, izdala UE Ljubljana.
gnn-58658
Florjanc Igor, Lokovica 94, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1423378,
reg. št. 30435, izdala UE Velenje.
gng-58390
Gačnik Nevenka, Ponikve 4, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 66654, reg. št. 10939, izdala UE Grosuplje. gnv-58500
Gashi Hysen, Stari trg 27, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078099,
reg. št. 25996, izdala UE Velenje.
gni-58238
Gašper Matej, Kersnikova 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078122, reg. št. 26009, izdala UE Velenje. gny-58572
Gašperlin Tjaša, Visoče 61, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5566,
izdala UE Tržič. gnh-58639
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Gavrilov Lana, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1458728, reg. št. 206364, izdala UE
Ljubljana. gnq-58605
Gorenc Franc, Dobrava pri Kostanjevici
7, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 326, izdala UE
Krško. gnc-58644
Goričanec Marjan, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565534, reg. št. 192693, izdala UE
Ljubljana. gnw-58574
Habjanič Branko, Kvedrova 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43071,
izdala UE Ptuj. gng-58440
Herman Ilona, Hacquetova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
848575, reg. št. 146700, izdala UE Ljubljana. gnd-58643
Hočevar Alojzij, Vas 8, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3509, izdala
UE Vrhnika. gng-58615
Horvat Nada, Frankolovska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716414, reg. št. 86944. m-1120
Horvat Simona, Partizanska cesta 10/a,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 12775, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnf-58341
Ilešič Elizabeta, Bohova 1, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1073439,
reg. št. 5745, izdala UE Maribor. m-1146
Ismajloski Vebija, Volče 47, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 13379400, izdala
UE Tolmin. gnj-58437
Istenič Andreja, Ulica bratov Martinec
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1482087, reg. št. 243745,
izdala UE Ljubljana. gnf-58466
Jakl Ivan, Radvanjska 86, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABNFGH, reg. št.
25041. m-1137
Javernik Ivan, Zgornja Bistrica 116, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 3027. gnv-58200
Jazbec Iztok, Miklošičeva cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
42328, reg. št. 66066, izdala UE Ljubljana. gnx-58623
Jeglič Tomaž, Klenovik 40, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
33521, izdala UE Novo mesto. gnt-58177
Jesenšek Matej, Spodnje Jelenje 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1466121, izdala UE Litija. gni-58617
Jovanović Zoran, Sladki vrh 5/c, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10015, izdala UE Pesnica. m-1153
Kejzar Ana, Malo Malčevo 22, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
980834, reg. št. 17632, izdala UE Grosuplje. gno-58632
Kelavić Marijana, Milčinskega 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
48495. gnu-58476
Kepic Blažka, Hafnerjevo naselje 26,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18587, izdala UE Škofja Loka.
gnr-58254
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Klobučar Darko, Ulica Slavka Gruma 90,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 25439, izdala UE Novo mesto.
gnd-58568
Kobe Roman, Cirkulane 52/a, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
31146, izdala UE Ptuj. gnn-58558
Kocjančič Simon, Mariborska cesta 139,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 99715, reg. št. 93854. m-1149
Kodarin Gamze Nerina, Vodopivčeva 14,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 1847, izdala UE Koper.
gnw-58403
Koren Branko, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1503465, reg. št. 154165, izdala UE
Ljubljana. gnn-58583
Koren David, Budanje 48, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1181750,
reg. št. 11470, izdala UE Ajdovščina.
gno-58582
Korošec Petra, Poropatova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610686, reg. št. 77875, izdala UE Maribor. m-1160
Kovačević Marko, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366501, reg. št. 190150, izdala UE
Ljubljana. gng-58215
Kovačević Ranko, K cerkvi 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493846, reg. št. 82189, izdala UE Maribor. m-1142
Kovačič Dean, Tomšičeva ulica 2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11138, izdala UE Sežana. gnq-58180
Kovačič Ludvik, Ulica ob potoku 2, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 4583, izdala UE Slovenske
Konjice. gnn-58458
Kožamelj Zoran, Cesta komandanta Staneta 1, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1465242, izdala UE Litija. gnb-58620
Križman Marjan, Sp. Prepreče 25, Lukovica, vozniško dovoljenje, št. S 485661,
reg. št. 22238, izdala UE Domžale.
gnj-58212
Krope Tomaž, Goriška ulica 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170566, reg. št. 112523, izdala UE Maribor. m-1147
Krošelj Goranka, Opekarska 16, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
15919, izdala UE Brežice. gnt-58602
Kurtin Helena, Cafova ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578332, reg. št. 101372, izdala UE Maribor. m-1126
Lakota Peter, Cesta revolucije 26, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 143306, izdala UE Jesenice.
gnv-58329
Lazarević Goran, Rožna ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043064, reg. št. 198683, izdala UE Ljubljana. gnf-58641
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Lečič Željko, Trg prešernove brigade 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1130108, reg. št. 45395, izdala UE
Kranj. gnp-58481
Lesar Matija, Kosovelova ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
141422, reg. št. 116109, izdala UE Ljubljana. gns-58528
Leskovec Miha, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. 43237, izdala UE Nova Gorica. gne-58167
Liković Franc, Kajuhova 8, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 23438, izdala UE Škofja Loka. gns-58603
Lokar Rok, Novo Polje, Cesta XIV/6a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 392097, reg. št. 190645, izdala UE Ljubljana. gnh-58164
Maček Katarina, Selšček 10, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10409, izdala UE Cerknica. gng-58244
Maklič Uroš, Dragonja 114, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12143, izdala UE Piran. gng-58165
Marinčič Jože, Gor. Kamenje 8/a, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1477894, reg. št. 12318, izdala UE Trebnje. gni-58213
Mavrič Ortak Jožica, Gradnikove brigade 51, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gne-58217
Mazi Nataša, Partizanska 26/a, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7857, izdala UE Cerknica. gnk-58361
Melinc Radosav, Zg. Bitnje 299, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475106, reg. št. 31211. gnq-58330
Mesec Aleš, Krištofova ul. 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927000, reg. št. 154178, izdala UE Ljubljana. gnr-58504
Milinković Nemanja, Chendujska cesta
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1264651, reg. št. 194898, izdala UE Ljubljana. gnb-58345
Močnik Aljoša, Jelovška cesta 10, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 869887, reg. št. 19361.
gne-58192
Motoh Sergej, Gradiške laze 22, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
593995, izdala UE Litija. gnr-58604
Mramor Martina, Notranjska cesta 50,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6928, izdala UE Cerknica.
gnw-58453
Muc Uroš, Koroška ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064440, reg. št. 210371, izdala UE Ljubljana. gne-58492
Nikolavčić Robert, Gor. Cerovo 80, Kojsko, vozniško dovoljenje, reg. št. 45112,
izdala UE Nova Gorica. gnp-58181
Novak Stane, Bevkova 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 951. gnf-58316
Oblak Miran, Zg. Bitnje 269, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
115086, reg. št. 29524, izdala UE Kranj.
gno-58407

Obreza Stanko, Dolenje jezero 1/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4953, izdala UE Cerknica. gni-58163
Ogris Tina, Finžgarjeva 21, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115876,
reg. št. 47432, izdala UE Kranj. gnl-58560
Pahor Dean, Bratuževa 20/a, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnr-58479
Panić Vladimir, Dalmatinska 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874253, reg. št. 82210, izdala UE Maribor. m-1141
Pavšek Franci, Kolovrat 20, Izlake, vozniško dovoljenje, št. S 684783. gnl-58235
Pečanić Nevja, Livade 35, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10616, izdala UE Izola. gnb-58195
Pejašinović Damir, Gorenjskega odreda
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1464545, reg. št. 47253, izdala UE Kranj. gne-58567
Perčič Tina, Staje 1/d, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1298756, reg. št.
225877, izdala UE Ljubljana. gnl-58660
Pleško Štefan Dominik, Lesno Brdo 51,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGFH,
reg. št. 8649, izdala UE Vrhnika.
gnk-58661
Polak Melita, Gregorčičeva 29, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080523, reg. št. 24592. gnj-58187
Potrč Marjana, Muzejski trg, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31497,
izdala UE Ptuj. gnp-58556
Povalej Marta, Fani Grumove ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689528, reg. št. 152429, izdala UE
Ljubljana. gnu-58651
Povše Andrej, Zagrad 11, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29713.
gnk-58436
Praznik Mitja, Dolga stara vas 46, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
40070, izdala UE Novo mesto. gns-58328
Preskar Aljoša, Cesta 4. julija 62, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9818,
izdala UE Krško. gnu-58251
Pulec Jurjevčič Alenka, Koroška ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252840, reg. št. 217488,
izdala UE Ljubljana. gne-58417
Rajzman Mirko, Sp. Hlapje 9, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7776, izdala UE Pesnica. m-1122
Rakovec Boštjan, Dolenja vas 60, Selca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
23147, izdala UE Škofja Loka. gnc-58394
Redenšek Igor, Titova cesta 88, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 8325. gne-58542
Repovž Leon, Kovačeva ulica 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1238988, reg. št. 47721, izdala UE Maribor. m-1131
Rešetar Kristan, Cesta padlih borcev
37/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 7072, izdala UE Hrastnik.
gnl-58435
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Rodošek Marjan, Trg Dušana Kvedra 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. FBGCHE, št. S 378911. m-1121
Rogelj Martina, Podpeč 9, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489940, reg. št. 244861, izdala UE Ljubljana. gnh-58389
Roškar Aleksander, Zg. Kungota 39,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9286. m-1127
Rožič Venceslav, Dobliče 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 3816, izdala UE Črnomelj. gnr-58154
Rpše Urška, Šentrupert 78, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1315954, reg. št. 10259, izdala UE Trebnje. gnw-58149
Rugelj Simona, Delavska ulica 8, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15486, izdala UE Krško. gnv-58250
Rupnik Boštjan, Krašnova 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1248154,
reg. št. 41761, izdala UE Kranj. gnd-58168
Saftić Gari, Goričane 7, Zavrč, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24577, izdala UE
Ptuj. gng-58190
Savič Marko, Stročja vas 92, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8738, izdala UE Ljutomer. gnr-58204
Skok Možina Maja, Branik 33/k, Branik,
vozniško dovoljenje, št. 35302, izdala UE
Nova Gorica. gnw-58178
Sladič Anton, Bloško 69, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4831, izdala UE Trbovlje. gnk-58561
Slokar Janko, Renški Podkraj 40/b, Renče, vozniško dovoljenje. gno-58432
Smolnikar Mateja, Slomškova ulica 27,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1273752, reg. št. 33623, izdala UE
Domžale. gnx-58598
Starc Matej, Križ 265, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 13801,
izdala UE Sežana. gne-58442
Stojanović Aleksandar, Travniška ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1488434, reg. št. 195980, izdala UE
Ljubljana. gnh-58518
Stojanović Dejan, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100600, reg. št. 209276, izdala UE
Ljubljana. gnd-58443
Suhodolčan Neža, Štantetova 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
119816, izdala UE Maribor. m-1135
Šenk Janez, Kolodvorska 29, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1509833,
reg. št. 25489. gnl-58185
Šket Martina, Mlinska pot 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651724, reg. št. 195642, izdala UE Ljubljana. gns-58628
Škof Franc, Novi log 13, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 1310.
gnm-58434
Šola Jana, Naselje Ne 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18717.
gns-58478

Št.

Štefanič Franc, Nabrežje 9, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5983,
izdala UE Kočevje. gnl-58385
Štiftar Andrej, Naselje Aleša Kaple 7/e,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22013, izdala UE Kamnik. gnn-58433
Štorman Anamarija, Rimska cesta 10,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1346581, reg. št.
27657, izdala UE Žalec. gnm-58259
Šutić Mileta, Triglavska 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 73502, reg.
št. 28199, izdala UE Kranj. gnr-58454
Tobias Osojnik Valerija, Ul. Janka Serneca 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 800641, reg. št. 70453, izdala
UE Maribor. m-1159
Tomažič Sergej, Na Korošci 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343123, reg. št. 230841, izdala UE Ljubljana. gnl-58610
Trampuš Roman, Sternadova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 814511, reg. št. 162932, izdala UE
Ljubljana. gnq-58655
Triler Barbara, Okroglo 6, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1405061,
reg. št. 46419, izdala UE Kranj. gnc-58169
Trstenjak Elvis, Cesta na Markovec 14,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BC, reg. št. 21671. gnp-58535
Ulemek Matija, IX korpusa 20, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2326, izdala UE Izola. gnz-58196
Vehar Margita, V Rojco 5, Notranje Gorice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 50/2001. gnf-58241
Vesel Janez, Jezero 96/a, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328036, reg. št. 227740, izdala UE Ljubljana. gnn-58633
Viti Monica, Ravbarjeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212672, reg. št. 221153, izdala UE Ljubljana. gnb-58495
Vojvoda Dean, Sv. Peter 77, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 7652. gne-58642
Volk Jernej, Čepovan 158, Čepovan, vozniško dovoljenje, št. 44832, izdala UE
Nova Gorica. gnu-58176
Zemljič Stanko, Mezgovci 5/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 9371, izdala UE Ptuj. gng-58565
Zore Štefanija, Zagorica nad Kamnikom
30, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16228, izdala UE Kamnik.
gnb-58445
Zorman Jasmina, Nasipna 90, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073764, reg. št. 108497, izdala UE Maribor. m-1145
Zupan Rok, Krivec 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 891816,
reg. št. 146335, izdala UE Ljubljana.
gng-58240
Žerjal Nina, Cesta na Leninec 8, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15716, izdala UE Sežana. gnt-58431
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Žerjav Elizabeta, Vosek 36/a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
67949, izdala UE Maribor. m-1124
Žitnik Primož, Sorška cesta 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27909, izdala UE Škofja Loka.
gnj-58637
Žižek Bojan, Lipovci 205, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 30572.
gnh-58439
Žorga Lucija, Livada 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972136,
reg. št. 87984, izdala UE Ljubljana.
gno-58532

Zavarovalne police
BORJA d.o.o., Devova 21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101208666, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., Ljubljana.
gnk-58161
Brunner Damjan, Kocljeva 1, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 0833845, izdala zavarovalnica Adriatic. gni-58538
Bundalo Milan, Gradnikova ulica 1, Kranj, zavarovalno polico, št. 779093, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-58516
Gutierrez Alojz, Horjul 311, Horjul, zavarovalno polico, št. 700112, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-58448
Hriberšek Ivan, Bele vode 10/d, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 329985, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-58425
Jurko Damjan, Lopatnik del 5, Velenje,
zavarovalno polico, št. 329980, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-58426
Koksandić Drago, IX korpus 16, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 0924178.
gny-58197
Kolar Marjan, Ladja 20, Medvode, zavarovalno polico, št. 0240460, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-58338
Korpar Ivačič Klavdija, Prečna 4, Pivka,
zavarovalno polico, št. 1-AO 819170.
gns-58428
Limani Danica, Sorška 16, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 814803, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-58248
Mauro Gianina, Šared 32/a, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 721372.
gnf-58166
Mujanović Zineta, Križ 74/a, Komenda,
zavarovalno polico, št. 341335, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-58392
Murko Žiga, Parecag 108, Sečovlje Sicciole, zavarovalno polico, št. 648739.
gnk-58536
Osternuh Robert, Lepa njiva 84/a, Velenje, zavarovalno polico, št. 305451, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-58188
Šuštar Vlasta, Škofjeloška cesta 20, Medvode, zavarovalno polico, št. 362421, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-58625
Taloš Josiš, Cesta na Markovec 1/c,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
0890937. gnk-58186
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Aganbegović Nijaz, Bulevar 5. korpusa
3, Sanski Most, BIH, diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana
leta 1982. gnj-58312
Baus Hugo, Prisojna ulica 4/b, Litija, diplomo št. I/98-1987, izdala Srednja šola za
družboslovje in splošno kulturo Vida Janežič. gnw-58349
Belec Dejan, Kozakova ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 1997.
gnz-58221
Bohinc Miha, Langusova 26, Radovljica, spričevalo 1. letnika Elektro šole Kranj.
gnw-58424
Bordon Tanja, Cesta I. istrske brigade
14, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole v Izoli,
izdano leta 1993. gnt-58202
Borovnik Matej, Žerjav 53, Črna na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ETŠ
Velenje, izdano leta 95/96, 96/97 in
98/99. gnn-58333
Božič Kristina, Kamnik pod Krimom 239,
Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1999.
gno-58157
Chuuya Sara, Zadrečka cesta 15, Nazarje, indeks, št. 41200214, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gns-58228
Čeh Helena, Grabonovški vrh 27, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1993. m-1156
Čurin Jurij, Ptujska cesta 11, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu avtomehanične šole Maribor, smer avtomehanik, izdano leta 1972. m-1125
Dobovičnik Tomaž, Loka pri Dobrni 7,
Dobrna, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-1150
Džafić Anela, Turjaška 6, Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1998. gnn-58358
Eler Zdenka, Snakovška 68/a, Križe, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Kranju, kemijska smer, izdano leta 1976,
izdano na ime Kavar Štefe Zdenka.
gnc-58619
Fuchs Rozalija, Kersnikova cesta 5, Grosuplje, diplomo Biotehniške fakultete - veterinarski oddelek, izdana leta 1973, št.
4/730/205-73. gnj-58562
Gale Lina, Št. Jurij 108, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Luis Adamič v
Grosupljem, izdano leta 1998. gnd-58318
Glazer Marjetka, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ravne, izdano leta 1986.
gng-58540
Goručan Simona, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole
- kemija v Celju, izdano leta 1996.
gny-58597
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Hafner Uroš, Vir, Bukovčeva 38, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2000. gns-58653
Hauptman Darin, Slatinski Dol 23/c,
Zgornja Kungota, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1990. m-1167
Hrovat Katja, St. Jurij 66, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srtednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gni-58438
Ikanović Denis, Cesta zmage 25, Zagorje ob Savi, spričevalo 8. razreda OŠ Ivana
Skvarča Zagorje, izdano leta 1995.
gnb-58170
Imenšek Anton, Kristan vrh 37/c, Podplat, zaključno spričevalo Poklicne lesne
šole Maribor. gnv-58475
Jarc David, Gorenjska cesta 16, Naklo,
spričevalo 1. do 5. razreda OŠ Naklo.
gnc-58423
Josipović Željko, Rusjanov trg 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1979. gnq-58530
Jurček Simon, Rimska cesta 8, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ Celje,
št. OZ/12/79-80. gng-58315
Kerič Samo, Podjavorškova 7, Celje, indeks, št. 93487732. m-1152
Kodran Miha, Jernejeva 5, Kranj, indeks, št. 29003883, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gny-58622
Koprivšek Mitja, Pečarjeva 6, Zagorje
ob Savi, indeks, št. 95013625, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko,
Univerza
v
Mariboru.
gns-58153
Korač Sanela, Cesta v Gorice 15/d, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Bičevje. gnt-58577
Korošec Mariutti Ina, Ledine 10, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Gimnazije, izdano leta 2000. gni-58413
Kos Špela, Vir, Bukovčeva ulica 44/a,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnc-58319
Kosem Tamara, Arclin 33/a, Škofja vas,
spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. razreda OŠ
Vojnik. gng-58140
Kozole Jernej, Cesta v Rošpoh 41, Kamnica, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1995.
m-1140
Krajnik Tadej, Kotarjeva 26, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2000. gnl-58210
Kramar Helena, Tomšičeva 3, Lendava Lendva, spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1977. gnw-58599
Kravcar Silvo, Lutrško selo 24, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske in avtomehanične šole v Novem
mestu, izdano leta 1968. gnn-58208
Kreže Jure, Šuštarjeva kolonija 26/b,
Trbovlje, letno spričevalo 1. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, št.
II-ET/1481, izdano leta 1998. gnv-58350

Kunej Špela, Lepodvorska 2, Ljubljana,
izkaz o šolskem uspehu, št. VIII/670, izdala
OŠ Sp. Šiška, izdan l1. 9. 1994. gni-58313
Lah Simona, Polička vas 26/d, Ceršak,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole Maribor, izdano leta 1998. m-1134
Lederer Boštjan, Štrekljeva 36, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997. m-1123
Lukman Tatjana, Kajakaška 103, Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet v
Kranju, komercialna šola, izdano leta 1977,
izdano na ime Golc Tatjana. gnb-58520
Majstorović Mario, Slavka Gruma 48,
Novo mesto, indeks, št. 21014729, izdala
FDV v Ljubljani. gnx-58627
Menegotti Franci, Goriška 39, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja tehnična šola v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnn-58383
Mlakar Sabina, Cesta Kozjanskega odreda 87, Šentjur, indeks, št. 61153323,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
m-1133
Natek Jernej, Foršt 55, Ljubno ob Savinji, spričevalo 1. letnika Gimnazije Velenje.
gnl-58410
Oblak Marjeta, Dobja vas 113, Ravne na
Koroškem, indeks, izdala Srednja ekonomska šola. gnm-58334
Ofentavšek Gregor, Novi Log 18, Hrastnik, spričevalo o končani OŠ , št. delovodnika 292/73, izdano 26. 6. 1973.
gnx-58173
Ojsteršek Gorazd, Bukovžlak 84, Teharje, zaključno spričevalo SSŠ Štore, šolsko
leto 1992/93. gnd-58193
Pavlič Vlasta, Hošnica 51, Laporje, spričevalo o strokovni usposobljenosti za trgovskega prodajalca. gnf-58541
Pele Tončka, Stritarjeva 19, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Rudolf Maister v Kamniku, izdano leta 1986
in 1987, izdano na ime Biček Tončka.
gnz-58246
Pihler Branka, Pungrt 24, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 2. letnika Srednje medicinske šole v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na ime Avsec Branka. gnv-58650
Predanič Marko, Gornji Lenart 39, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske, naravoslovne, matematične,
pedagoške in družboslovne šole Brežice,
izdano leta 1992. gne-58342
Premrl Simona, I. Turšiča 4, Sežana, spričevalo 1. in 2. razreda, izkaz o uspehu za
OŠ Srečko Kosovel, št. X/141. gnz-58321
Pšeničnik Franc, Mučenik 11, Črna na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 2000. gnk-58336
Robič Sandi, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1979
in 1980. gng-58640
Surič Peter, 5. prekomorske 14, Ptuj,
spričevalo SŠC Ptuj - Ekonomska šola Ptuj,
šolsko leto 1997/98. gnh-58539
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Sušnik Jan, Dvoriščna 13, Izola - Isola,
spričevalo OŠ Vojka Šmuc Izola, št. XVII/51.
gnt-58427
Šelih Andrej, Ul. borcev za severno mejo
7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1997. m-1162
Šetina Jana, Zbilje 26/a, Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole,
izdano leta 2000. gni-58138
Šmalc Matjaž, Anice Černeje 2/a, Slovenske Konjice, indeks, št. 18991607, izdala Filozofsa fakulteta v Ljubljani.
gnm-58384
Štalekek Alen, Legenska cesta 42, Slovenj Gradec, spričevalo II OŠ Slovenj Gradec. gnq-58205
Švelc Nikolaj, Dolenja vas 28, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
TMRLP v Ljubljani, izdano leta 1969.
gnv-58550
Tkalčič Darja, Bazoviška 8, Izola - Isola,
indeks, št. 62970091, izdala VŠHT - Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu.
gnu-58351
Ulčar Amrož Fani, Pavlovčeva 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1976, izdano
na ime Harča Fani. gnh-58314
Vidmajer Miran, Ivana Roba 35/a, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške
šole za lesarstvo v Ljubljani. gnj-58337
Vitić Damir, Ul Viktorja Koleše 12, Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1999. gnz-58621
Vnučec Danica, Ptujska 14, Ormož, spričevalo 4. letnika Tehniške šole Celje, izdano leta 1972/73, izdano na ime Švoger
Danica. gnn-58258
Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor,
spričevalo o končani OŠ izdal Andragoški
zavod Maribor, izdano leta 1990. m-1132
Volkner Vanja, Ul. V prekomorske 14,
Ptuj, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1999. m-1166
Zagožen Andrej, Bl. Brezovica 23, Vrhnika, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in
2000. gnh-58364
Zajc Janja, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja predmetnega pouka v osnovnih šolah, št. 2325, izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
dne 24. 2. 1988. gnc-58444
Zaman Robert, Lanišče 12, Škofljica, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2001.
gno-58457
Zijan Igor, Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ,
izdano leta 1993 do 2000. m-1157
Žibret Marko, Linhartova 94, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 2000.
gny-58626

Št.

Ostali preklici
Autoakustika d.o.o., Boljka 26, Radomlje, vpisni list za čoln, št. 02/03-3712/97 z
dne 17. 6. 1997 za čoln KP - 3695.
gnc-58219
Bala Y. Žiga, Vrhe 3, Teharje, delovno
knjižico. gnj-58137
Barbič Albin, Starine 16, Otočec, delovno knjižico. gnr-58179
Blatnik Boštjan, Veliki vrh 27, ŠmarjeSAP, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0165564. gnd-58418
Božič Jože, Kamnik pod Krimom 28,
Preserje, delovno knjižico. gnp-58156
Čibej Urška, Sallaumines 9, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 21017006, izdala
FDV v Ljubljani. gni-58563
Danjko Darko, Novi trg 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 22046780, izdala Fakulteta za šport. gnw-58649
Delič Asmir, Benedičičeva 2, Jesenice,
delovno knjižico. gny-58422
Dominko Medved Aleš, Pod gabri 23,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1025959, izdana 17. 6.
1998 za vozilo Daewoo Lanos 1,5, št. šasije KLATF69YEWB237745. gnl-58335
EURO MB, NIZKE GRADNJE d.o.o., Levstikova 12, Ilirska Bistrica, licenco, št.
0001392/30 za vozilo z reg. tablico KP
66-83M. gnd-58393
Gavrilov Lana, Metoda Mikuža 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18991399,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnh-58464
Gosak Bojan, Tomšičeva 40/a, Slovenska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 191579.
gnu-58201
Gošte Mojca, Ravenska vas 16, Zagorje
ob Savi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1022803. gnw-58174
Hočevar Marija, Zelena pot 23, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1045691. gnr-58579
Iršič Milan, Ciglence 5, Spodnji Duplek,
delovno knjižico. m-1164
Juhnar Dušan, Ob Mahovniški cesti 5,
Kočevje, delovno knjižico. gnz-58171
Karničnik Suzana, Zgornji trg 25, Vuzenica, uradno potrdilo za registarcijo vozila
Ford Escort , serijska št. WFOAXX6CAAWU16384, št. homologacije SI000083.05,
po
carinski
deklaraciji
KH/35850.
gnh-58564
Križnič Polona, Soška ulica 12, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 01096187, izdala
Pedagoška fakulteta. gnl-58160
Kuzma Sabina, Predanovci 36, Puconci, delovno knjižico, ser. št. 0282269.
gnn-58533
Laketić Dragana, Beblerjev trg 9, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-58652
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Leonardis Žorga Tanja, V Murglah 269,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1028432.
gnw-58449
Lesar Matija, Kosovelova 26, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4211/99. gnu-58451
Ljubić Cvetko, Liptujska 20, Slovenske
Konjice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1021270. gnw-58203
Lovrič Miran, Kromberk, Ul. Vinka Vodopivca 7, Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02137038/00-99, VČ - 4416/99. gny-58647
Maček Katarina, Selšček 10, Begunje
pri Cerknici, študentsko izkaznico, št.
18980493, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnb-58245
Maučec Mateja, Posavskega 17, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1002106. gnr-58229
Mejač Roman, Vojkova 3, Celje, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1150884. gni-58363
Metelko Janez, Abramova ulica 16, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-58608
Mirnik Katja, Kersnikova 1, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1025760. gnn-58362
Mohar Bernarda, Dolsko 63/a, Dol pri
Ljubljani, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1021368.
gnc-58344
Müler Robert, Mariborska cesta 8, Gornja Radgona, vpisni list za čoln, št. 02-03817-80, izdan 5. 5. 1980 za čoln z reg.
oznako KP-1602. gnu-58430
Obran Franc, Pršetinci 25, Sveti Tomaž,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1028427. gnv-58575
Ogrič Jože, Čekovnik 40, Idrija, investicijski kupon št. 212, izdal Vzajemni sklad
VIPEK. gnd-58618
Pauman Aleš, Brezula 29, Rače, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0036658. m-1161
Peljak Peter, Ul. Antona Skoka 13, Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila,
št.
A
šasije
VF7X11E00001E0873. gno-58382
Podkrajšek Anton, Zgornji Prhovec 16,
Izlake, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-07132-00/94.
gnj-58537
Polajžar Štefan, Sokolska 9, Maribor, delovno knjižico, št. 47048. m-1158
Potočnik Gorazd, Dragočajna 5, Smlednik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A Fiat Punto 55S, št. šasije
ZFA17600004129589. gnx-58398
Praprotnik Nedeljka, Linhartova cesta
82, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 7913, izdana 24. 2. 1997. gnu-58401
Pregarc Marija, Vanganelska 45/e, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1006652.
gnz-58421
Ralić Slavka, Jamova 3/a, Ljubljana, vozno karto, št. 1262 s 100% popustom, izdal LPP. gnj-58162
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Rijavec Peter, Kosovelova 2, Sežana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3356-00/94. gnm-58534
Ručigaj Sašo, Na Palicah 2, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-00832-00/95. gny-58447
Skvarča Sebastjan, Vilharjeva ulica 9, Logatec, delovno knjižico. gny-58347
Sotlar Branka, Loče 26, Brežice, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1010168. gnx-58273
STEKLARNA HRASTNIK d.d., Cesta
1.maja 14, Hrastnik, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0306567.
gny-58172
Strahija Aleksandra, Ljubljanska 29, Maribor, delovno knjižico, št. 6211, izdala UE
Maribor. m-1143
Suhodolčan Neža, Štantetova 32, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71123926.
m-1136
Svetin Iztok, Partizanska cesta 3, Šmarje-SAP, delovno knjižico. gnk-58136
Šalej Bojan, Prelog, Krožna pot 14, Domžale, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna,
št.
02/13-10450-0/99.
gnk-58636
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Šarić Silvana, Cesta Komandanta Staneta 13, Medvode, delovno knjižico.
gnd-58368
Škorc Fric Mirko, Cesta na Dobrovo
60/a, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1089440.
gnm-58559
Štefančič Ester, Rozmanova 7, Ilirska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008673. gno-58332
Šunjić Ignacije, Gregorčičeva 7, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2739-00/94. gnb-58220
Šunjić Nadja, Gregorčičeva 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-20740-00/94. gny-58222
Tekavec Branko, Cesta v Zgornji log 39,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03664/80, izdano 16. 4. 1980 za motorni
čoln z reg. oznako KP 1586. gnz-58146
Tomšič Brigita, Erazmova ulica 3, Postojna, študentsko izkaznico, št. 5650, izdala
NTF oddelek za tekstilstvo. gnx-58148
Veindorfer Franc, Krog, Vodnikova 20,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1028766.
gnx-58198

Vivoda Igor, Janežičeva 21, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1041421. gnv-58175
Vogelnik Simona, Hudovernikova 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-58159
Vogrinec Miran, Pršetinci 14, Sveti Tomaž, delovno knjižico, št. 271541, reg. št.
4998. m-1148
Volk Valerija, Reteče 47, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 50001145, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gnr-58354
VSSE neprimičnine d.o.o., Trstenjakova
1/a, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1023035.
gnf-58416
YUCCA d.o.o., Cesta v Mestni log 88,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/031519/96, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper dne 9. 4. 1996, reg. oznaka čolna
KP-3427. gnm-58209
Zečiri Ahmet, Mestni trg 6, Idrija, delovno knjižico, reg. št. 182/97, ser. št. A
0392130. gnu-58601
Zupanc Aleksander, Lavtarjeva 2, Maribor, delovno knjižico. gnk-58211

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen

3965
3965
3965

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S

3966
3966
3967
3977
3990
4000
4003
4003
4003
4008
4011

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Napoved potrebnih denarnih sredstev za zagotavljanje
likvidnosti proračuna
Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Nasprotni predlog

4012
4020
4021
4021
4024
4024
4025
4025
4025
4025
4025
4025
4038

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Koper
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4039
4039
4041
4046
4046
4047
4047
4047
4049
4050
4057
4057
4078
4097
4101
4102
4104
4105
4107
4107
4108
4109
4109
4109
4109
4109
4110
4110
4110
4110
4111
4112
4115
4116
4117
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Pravkar izšlo

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška
(druga dopolnjena izdaja)
Slovensko upravno sodišče deluje od leta 1998. Že kmalu po njegovi ustanovitvi se je tudi to specializirano sodišče spopadlo z enakimi težavami kot sve drugo sodstvo. Zaostanki se kopičijo in
leta 2000 je državni zbor s spremembami in dopolnitvami zakona omogočil hitrejše reševanje
sporov na teh sodiščih in hkrati nekoliko razbremenil Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
V drugi dopolnjeni izdaji avtor uvodnih pojasnil opozarja na novosti. Podrobneje pa razloži tudi institut upravnega spora in obseg sodnega varstva
Cena: 1890 SIT

10555
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

¨ DA

¨ NE
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Pravkar izšlo

KONCERNSKO PRAVO
Povezana podjetja
prof. dr. Janez Šinkovec
Šinki se ne da, bi ob izidu njegove nove knjige rekli mnogi pravniški kolegi upokojenega sodnika
slovenskega ustavnega sodišča. Ko je zaznal, da se pravo podjetij vse bolj ukvarja s problematiko
njihovega povezovanja, je začel podrobneje preučevati podjetniško združevanje. Plod tega dela je
knjiga z naslovom Koncernsko pravo in podnaslovom Povezana podjetja.
Avtor v njej osrednjo pozornost namenja koncernskemu vodenju, strategiji in organizaciji.
Svojo knjigo uvršča med priročnike, zato na koncu dodaja tudi vzorce pogodb in stvarno kazalo.
Cena: 5535 SIT
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N AROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

KONCERNSKO PRAVO – Povezana podjetja
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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