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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

Ob-88291
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: premoženjsko za-
varovanje javne železniške infrastruktu-
re za leto 2004.

4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Marija Deban, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 2. 2003.

Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet

Št. 04/03 Ob-88408
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo
v Posebnem socialno varstvenem zavo-
du Stara Gora.

4. Kraj dobave: Stara Gora.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije, Dunja Bubanj, tel.
01/232-07-67.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 35301-01/2003 Ob-88426
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: oddaja koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe
za pregledovanje, nadzorovanje in či-
ščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (dimni-
karska dejavnost) v Mestni občini Celje
za obdobje naslednjih pet let – storitve I
B, št. kategorije: 27. druge storitve.

4. Kraj dobave: celotno območje Me-
stne občine Celje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
munalna direkcija Mestne občine Celje, Pre-
šernova ulica 27, 3000 Celje, tel.
03/426-58-00 (Bojan Sedlar).

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Mestna občina Celje

Št. 110-1/03 Ob-88481
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7;
faks 01/300-99-74; tel. 01/300-99-27.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba kabelske
kanalizacije (klica v sili) in sistema zvez
Naklo–Ljubljana; izvedba obsega: – iz-
gradnjo kabelske kanalizacije za klic v
sili na relaciji obstoječe AC A2, Kranj–
Ljubljana (galerija Šentvid) in na relaciji
od nadvoza Celovške ceste ob ljubljan-
ski obvoznici do razcepa Koseze ter ob
avtocesti Koseze–Brdo do ACB Ljublja-
na; – dogradnja sistema klica v sili KVS
na relaciji obstoječe avtoceste A2,
Kranj–Ljubljana (galerija Šentvid); – po-
ložitvijo kabla z optičnimi vlakni v zgra-
jeno kabelsko kanalizacijo z odcepi in
zaključitvami na delilnik na relaciji avto-

ceste A2, Naklo–CP Torovo–Ljubljana
(galerija Šentvid)–Celovška cesta–Ko-
seze–ACB Ljubljana.

4. Kraj dobave: od Naklega do Ljublja-
ne.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: marec 2003. Predvi-
den začetek del je april 2003 ter zaključek
september 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje in inženiring d.o.o., Ljub-
ljana, Bojan Podgornik; tel. 01/723-53-23
in DARS d.d., Dunajska 7, Kovačič Marko,
tel. 01/300-99-27.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: razpis se financira iz sred-
stev DARS d.d. – investicije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

DARS d.d.

Št. 17123-06-403-13/03 Ob-88491
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: deli policijskih uni-
form.

4. Kraj dobave: Vodovodna 93/a, Ljub-
ljana, oziroma lokacije posameznih Policij-
skih uprav.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v mesecu marcu
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za notranje
zadeve

Št. 01/03 Ob-88620
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja nadome-
stnega mostu čez Savinjo pri Trbiški
zijavki.

4. Kraj dobave: Trbiška zijavka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Meta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 02/03 Ob-88621
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: sanacija podpor-
nih in opornih zidov v Bistri.

4. Kraj dobave: Bistra.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Karmen Cian, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 03/03 Ob-88622
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja nadome-
stnega mostu čez Mrzlek pri Ribnici
(Postojna - Ilirska Bistrica).

4. Kraj dobave: Ribnica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: maj 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Meta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 04/03 Ob-88623
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja predora
Kupovo na cesti Kneža-Podbrdo.

4. Kraj dobave: Kupovo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: maj 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Meta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 05/03 Ob-88624
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja podvoza za
železnico in priključnih cest v Kočevju.

4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
ta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 06/03 Ob-88625
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija mo-
stu čez Savinjo v Zidanem mostu.

4. Kraj dobave: Zidani most.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
ta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

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

Preklic

Št. 17123-04-403-88/2002 Ob-88652
Ministrstvo za notranje zadeve preklicu-

je javni razpis za oddajo naročila po odpr-
tem postopku za dobavo rezervnih delov,

elektronskih komponent in obnovo delov za
helikopter, objavljen v Uradnem listu RS, št.
1-3/03, Ob-85049, v Uradnem listu RS,
št. 5/03, Ob-85842 in v Uradnem listu RS,
št. 13/03, Ob-87413.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-88305
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gradbenega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 24. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrast-
nik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rud-
nika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 24. 3. 2003 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88306
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
elektro materiala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi vse ali posa-
mezni sklop:

1. drobni elektro material,
2. stikala,
3. žice, kabli in pribor,
4. svetila,
5. varovalni elementi,
6. upori in polprevodniški material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva

osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni Rudnika Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-

vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje
d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno ob-
vezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 25. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 25. 3. 2003 ob 10.
uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88307
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov iz gume in plastike: zaradi ob-
sežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva

osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno na-
vesti, za kateri razpis se plačuje dokumentaci-
ja in pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 24. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 24. 3. 2003 ob
10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88309
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
orodja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi vse ali posa-
mezni sklop:

1. orodje strojno,
2. orodje ročno.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva

osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni Rudnika Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 25. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 25. 3. 2003 ob
11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v

primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88310
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpi-
sni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva

osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-

vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 24. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 24. 3. 2003 ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88311
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
zaščitnih sredstev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi vse ali posa-
mezni sklop:

1. rokavice in ostala zaščitna sredstva,
2. delovne obleke.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-18 / 21. 2. 2003 / Stran 881

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva

osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni Rudnika Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no oddati 25. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 25. 3. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 biti ve-
ljavna do 31. 3. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-88314
1. Naročnik: Osnovna šola Apače.
2. Naslov naročnika: Apače 38, 9253

Apače, tel. 02/569-81-16, faks
02/569-10-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava blaga za potrebe šolske pre-
hrane za obdobje dveh let.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino artiklov, in sicer
po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja, margarine in maščobni izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. žito, mlevski izdelki in testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Apače,

Apače 38, 9253 Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Apače, Apače 38, 9253 Apa-
če.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v tajništvu šole osebno
ob predložitvi pooblastila in dokazila o vpla-
čilu stroškov; lahko pa ponudniki zahtevajo
s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije, da se jim dokumentacija
pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV na zakladni-
ški podračun naročnika št.
01229-6030650746.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Apače, Apače
38, 9253 Apače.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2003 ob 12. uri v prostorih
Osnovne šole Apače.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila minimalno 30 dni od dneva izstavitve

računa, izstavljenega po dobavi materiala;
računi se izdajajo zbirno, dekadno.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavijo ponudniki (pravne osebe
in samostojni podjetniki ter kmetje), ki mo-
rajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zako-
na o javnih naročilih, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti
za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je to
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003; 17. 3.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

Osnovna šola Apače

Št. 64000-0002/02-2 Ob-88316
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, el. naslov: obcina.sevni-
ca@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za telovadnico OŠ Blanca.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: OŠ Blanca, Blanca 13,
8283 Blanca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Marko
Kovačič (tel. 07/81-61-227), Darja Lekše,
tel. 07/81-61-214, e-naslov: marko.kova-
cic@obcina-sevnica.si, darja.lekse@obci-
na-sevnica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transak. račun št. 01310-0100008286 pri
Banki Slovenije, s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo oprema za telovadnico OŠ
Blanca”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 3. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 1% po-
nudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003, datum
odločitve 24. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

Občina Sevnica

Št. 1.7.646/2003 Ob-88319
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

011, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: monoblok kolesa in
kolesne dvojice za tovorne vagone.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:

sklop A: Monoblok kolesa (1150 kosov),
sklop B: Kolesne dvojice za tov.vagone

(30 kpl).
Možnost ponudbe tudi za posamezni

sklop.
4. Kraj dobave: sklop A (CD-PC Ptuj

Osojnikova ul. 6); sklop B (CD PC Dobova
-Ul. 14. Aprila 23).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: ta-
koj – konec: eno leto po podpisu pogodbe
oziroma po končani zadnji dobavi blaga (v
primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo
z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelo-
vanje še za nadaljni dve leti).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska ulica 011, 1000 Ljubljana; faks 00386
(0)1 29 14 833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v sobi 620 Centra za naba-
vo, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
9.600 SIT (z DDV) na TR

02923-00193466887 pri NLB d.d. Ljublja-
na, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000-0000200097-900-
-7100-978-59383/4).

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potre-
bno predložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 9. uri, SŽ d.d., Cen-
ter za nabavo, sejna soba 606, Kolodvor-
ska ulica 011.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih naro-
čilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določ-
be;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– izjava o resničnosti podatkov glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od odpiranja ponudb.

Predvideni izbor do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,

kakovost, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zelezni-
ce.si.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

Slovenske železnice,d.d.

Št. 01/03 Ob-88339
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

strežnikov RISC arhitekture z AIX 5.1

operacijskim sistemom za migracijo na
SWIFTNet omrežje in integracija v ob-
stoječe okolje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do 40 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče Ban-
ke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Plačilni sistemi, Matej Koletnik, Sašo Črnu-
gelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15 ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na 01000-
-0000100090, sklic M05 270992-2900.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. marca
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. marec 2003 ob 10.30, v prosto-
rih Banke Slovenije, soba 240.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

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): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZNJ.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 5. 2003, predvideni datum odločitve
25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.ps@bsi.si.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Banka Slovenije

Št. 1 Ob-88425
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-68-744.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko predložijo ponudbe za
enega ali več sklopov, ne morejo pa predlo-
žiti ponudbe le za del posameznega sklo-
pa.

4. Kraj dobave: Fakulteta za elektroteh-
niko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
15 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Fakulteta za
elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, kon-
taktna oseba je Maja Slovenc, tel.
01/47-68-744.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Fakultete za elektrotehniko pri UJP št.
01100-6030708671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, v
zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za dobavo računalniške opre-
me”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 dni po dobavi opreme.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 24. 9. 2003. Predvideni datum
odločitve o izbiri izvajalca 10. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijski rok, kakovost in tehnične lastno-
sti opreme, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 111/03 Ob-88445
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
intraokularnih leč in rezil za operacijo
katarakte.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten predmet naročila ali po posameznih
sklopih. Sklopi predmeta javnega naročila
so;

1a: leče iz hidrofobnega akrilata,
1b: leče iz hidrofilnega akrilata,
1c: leče iz silikona,
2a: rezila za operacijo katarakte: 2,50 –

2,65 mm,
2b: rezila za operacijo katarakte: 3,2 –

4 mm,
2c: rezila za operacijo katarakte: 15 sto-

pinjska kratka.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma konec meseca aprila
2003, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/taj-
ništvo Komercialnega sektorja, vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija je na voljo do 18. 3. 2003 do 10.
ure. Vse informacije potekajo v pisni obliki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa (EZR) pri
Upravi RS za javna plačila (UJP) številka
01100 - 6030277894, sklic na številko 00
45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje/ tajništvo Komerci-
lanega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 13. uri v predavalnici
številka 1, pritličje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljublja-
na.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garanci-
ja mora veljati do 16. julija 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. julij 2003; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
začetek meseca aprila 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda v razpisno in ponudbeno
dokumentacijo, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 36/2003 Ob-88452
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-11, faks
05/365-98-26, Ajdovščina, Ajdovsci-
na@ssz-slo.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skupni letni oce-
njeni vrednosti 40,073.506 SIT,

sklopi:
1. sadje: 3,264.585 SIT,
2. zelenjava, suhe stročnice in jajca:

3,830.253 SIT,
3. kruh in pekarsko pecivo: 3,313.353

SIT,
4. perutnina in perutninski izdelki:

2,168.135 SIT,
5. mesni izdelki: 2,868.590 SIT,
6. sveže meso: 8,705.717 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: 5,073.436

SIT,
8. testenine in mlevski izdelki: 890.748

SIT,
9. splošno prehrambeno blago:

7,106.577 SIT,
10. siri: 1,229.138 SIT,
11. brezalkoholne pijače: 807.539 SIT,
12. zmrznjena živila, ribe in mehkužci:

815.435 SIT.
Dobavitelj mora ponuditi blago po posa-

mezni skupini v celoti.
Ocenjena vrednost naročila:

40,073.506 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: skladišče živil DSO Aj-
dovščina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Do-
ma starejših občanov v Ajdovščini, 5270
Ajdovščina, ekonom Jožef Tomažič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem doku-
mentacije je možen vsak torek, sredo in
četrtek med 8. in 11. uro do 13. 3. 2003.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, z vključenim
DDV na TR št. 01100-6030264605.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Doma starejših obča-
nov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270 Aj-
dovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 10. uri v DSO Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
razpisni dokumentaciji, finančna zavaro-
vanja bodo zahtevana ob podpisu pogod-
be.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zbirni
skupni račun za mesečno dostavo blaga.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ekonomsko najugodnejša ponudba –  v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Tomažič Jožef,
05/365-98-17.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Dom starejših občanov Ajdovščina

Ob-88453
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242

Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/588-84-20,
faks 02/588-84-44.

(a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava električne energije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba je sprejemljiva za en sklop ali
za oba sklopa skupaj.

4. Kraj dobave: Lukavci 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso spremenljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: april 2003;
april 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Jože Jandl,
tel. 02/588-84-42.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen sobote.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na TRR
01100-6030300495.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom Lukavci p.o., Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 4. 2003 ob 12. uri, Lukavci 9.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Dom Lukavci p.o.

Št. 34/2003 Ob-88455
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Ulica Okrobrske

revolucije 11, 6310 Izola, tel.
05/66-35-050, faks 05/66-35-051.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
treh reševalnih vozil in enega manjšega
osebnega avtomobila za potrebe patro-
naže. Javno naročilo je razdeljeno v dva
sklopa. V 1. sklopu so tri reševalna vozila, v
2. sklopu en manjši osebni avtomobil za
potrebe patronaže.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se oddaja po sklopih.
Ponudbo se lahko pošlje za en sklop ali za
oba sklopa.

4. Kraj dobave: Izola, Ulica Oktobrske
revolucije 11.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je za 1. sklop najkasneje 120 dni od datu-
ma podpisa pogodbe o dobavi in za 2. sklop
najkasneje 45 dni od datuma podpisa po-
godbe o dobavi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Izola, pri tajnici direktorja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.800 SIT (v znesek je
vključen DDV) na račun št.

01240-6030920740 pri UJP Koper, virman-
sko, s pripisom: za razpisno dokumentacijo
- vozila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do vključno
28. 3. 2003 do 12. ure, ne glede na to ali
je bila oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Izola, Ulica
Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola. Po-
nudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojni-
ci s pripisom “Ne odpiraj, javno naročilo -
ponudba za vozila za sklop: ____ (vpišete
številko sklopa za katerega oddajate ponud-
bo).” Na ovojnici mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2003 ob 10. uri v prostorih uprave v
Izoli, Ulica Oktobrske revolucije 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
bavi, in sicer 60% v roku 30 dni po datumu
izstavitve računa in 40% v nadaljnjih 15 dneh
(skupaj 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet jav-
nega razpisa;

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe;

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo
ponudbe njegov transakcijski račun ni bil
blokiran;

– da je v zadnjih treh letih dobavil reše-
valno vozilo za najmanj tri naročnike (ta po-
goj se zahteva samo za dobavo vozil iz
1. sklopa);

– da vozila iz 1. sklopa dobavi najkasne-
je v roku 120 dni po podpisu pogodbe in
vozilo iz 2. sklopa najkasneje v roku 45 dni
po podpisu pogodbe;

– da zagotavlja servis dobavljenih vozil;
– da predloži pisno izjavo o predložitvi

bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti (velja samo za 1. sklop
vozil).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 2. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih raz-
pisnih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Zdravstveni dom Izola

Št. 15 Ob-88482
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: I. sklop
zabojniki: 235 zabojnikov za prevoz pa-
ketov, vreč in pismarnic ter II. sklop 67
vozičkov za notranji transport.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možna ponudbe za celotni sklop I, za
sklop 2 ali za oba sklopa.

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2003 ob 10. uri Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja

blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, ocena komisije 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-88490
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut

Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tekočin-
ski kromatograf.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval več ločenih ponudb
istega ponudnika. Tako ločena ponudba
mora biti jasno označena in predložena v
celoti (kot samostojna ponudba) v posebni
kuverti.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
8 tednov po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kmetijski inšti-
tut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljublja-
na, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18,
vsak delavnik od ponedeljka do petka med
9. in 13. uro do 20. 3. 2003.

Za dodatne informacije o tehničnih ka-
rakteristikah inštrumenta je možno kontakti-
rati dr. Urško Vrhovšek, tel.
0039/0461/615-332, e-mail: Urska.Vrhov-
sek@mail.ismaa.it.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacqetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe, predvideni da-
tum odločitve je 7. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 404-08-24/2003-2 Ob-88492
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava

vojaške topografske karte Republike
Slovenije v merilu 1:100.000 (VTK 100)
po posameznih nalogah (pripravljalna
dela, priprava virov, kartografska obde-
lava, reprodukcija, tisk in končna dela)
za 6 listov.

Ocenjena vrednost: 25,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik mora predložiti ponudbo za vse naloge,
ki sestavljajo predmet javnega naročila.

4. Kraj izročitve: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2003 –
avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
naročniku predložiti št. telefona in telefaksa
ter kontaktno osebo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 27/2003-ODP) na račun
011006370191114. Prevzem razpisne doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti (faks
01/431-90-35). Pred tem je potrebno pre-
dložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, številko
javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2003
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
MORS št. 27/2003-ODP – vojaška topo-
grafska karta (VTK 100)«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2003 ob 10. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe ni za-
htevano, zahtevani sta izjavi banke o izdaji:

– bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti,

– bančne garancije za odpravo napak.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

Posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-

lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca o plačilni sposobnosti;

2. da bo podpisal in požigosal izjavo o
potrditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila;

3. da bo podpisal in požigosal izjavo po-
nudnika o poravnavi obveznosti in v primeru,
če zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali zu-
nanjimi sodelavci-posamezniki predložil:

– vse zahtevane dokumente, ki izkazuje-
jo izpolnjevanje splošnih pogojev za podiz-
vajalce,

– pogodbo s podizvajalci oziroma zuna-
njimi sodelavci,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapa-
dle poslovne obveznosti;

4. da bo predložil opis dela, ki obsega
kratek opis vsebine in obsega dela ter
osnovni prikaz postopkov in metod dela za
posamezno nalogo;

5. da bo predložil podpisan in požigo-
san terminski plan izvedbe del z opredelitvi-
jo posameznih faz;

6. da bo izpolnil, podpisal in žigosal po-
nudbo-cene, s tem, da je vrednost del pri-
kazana ločeno po naslednjih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški;
7. da bo podpisal in žigosal vzorec po-

godbe;
8. da bo skladno s potrebami izpolnil

obrazec za naročilo digitalnih podatkov za
potrebe projekta.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe poslov. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
3. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 1 – 60 točk,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam: 1 – 10 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na pri-

merljivih delih; 1 – 10 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja): 1 – 10 točk,
– izvedbeni rok: 1 – 10 točk.
Metoda vrednotenja
Kriteriji:
Cena – do 60 točk
Enačba za računanje točk na osnovi po-

nujene cene:

T = 60 * Cm / C

Cm … minimalna cena
C … cena posameznega ponudnika
T … število točk

Ustreznost ponudbe delovnim nalogam
– do 10 točk:

– opis dela in postopkov pri spremljanju
in organizaciji del: 3 točke – prejme tisti, ki
po strokovni presoji članov strokovne komi-
sije razpolaga z ustrezno usposobljenimi ka-
dri za upravljanje in nadzor ter ima postop-
ke v celoti računalniško podprto razdelane;
2 točki – prejme tisti, ki po strokovni presoji
članov strokovne komisije razpolaga z us-
trezno usposobljenimi kadri za upravljanje
in nadzor ter ima postopke le delno rač.
podprto razdelane; 1 točka – prejme tisti,
ki po strokovni presoji članov strokovne ko-
misije razpolaga z ustrezno usposobljenimi
kadri za upravljanje in nadzor ter ima razde-
lavo postopkov le analogno podprto;

– opis dela in postopkov pri vzorčnih
kontrolah ter ustrezna strojna in program-
ska oprema za izvajanje teh del: 3 točke –
prejme tisti, ki po strokovni presoji članov
strokovne komisije razpolaga z vrhunsko ra-
čunalniško strojno opremo (delovne posta-
je) in programsko opremo, zagotavlja stalno
oziroma sprotno preverjanje strokovne us-
treznosti in pravilnosti opravljenih del ter to
tudi evidentira; 2 točki – prejme tisti, ki po
strokovni presoji članov strokovne komisije
razpolaga z vrhunsko računalniško strojno
opremo (vsaj 1 delovna postaja) in program-
sko opremo, zagotavlja le občasno prever-
janje strokovne ustreznosti in pravilnosti
opravljenih del; 1 točka – prejme tisti, ki po
strokovni presoji članov strokovne komisije
razpolaga s še zadovoljivo računalniško
strojno in programsko opremo, ne zagotav-
lja pa preverjanja strokovne ustreznosti in
pravilnosti opravljenih del;

– opis dela redaktorja in v grobem opre-
deljene možne parcialne redakcijske reši-
tve: 4 točke – prejme tisti, ki ima po stro-
kovni presoji članov strokovne komisije te-
meljito razdelane vse možne parcialne re-
dakcijske rešitve; 2 točki – prejme tisti, ki
ima po strokovni presoji članov strokovne
komisije še zadovoljivo razdelane možne
parcialne redakcijske rešitve.

Izkušnje in reference ponudnika – do 10
točk:

Izkušnje in reference ponudnika se oceni:
– Izkušnje na kartografskem področju pri

izdelavi državnih topografskih kart ter pri
pripravi razvojnih projektov s področja to-
pografske kartografije in topografskih baz
do 7 točk. Oceno dobimo z rangiranjem
izvajalcev na podlagi predloženih referenc
(7 točk dobi tisti, ki po strokovni presoji
članov strokovne komisije predloži največ
referenc, ki se nanašajo na predmet javne-
ga naročila, ostali proporcionalno manj);

– izkušnje pri organizaciji projektov in
projektnem vodenju do 3 točke. Oceno do-
bimo z rangiranjem izvajalcev na podlagi
predloženih referenc: 3 točke – prejme ti-
sti, ki ima po strokovni presoji članov stro-
kovne komisije največ priloženih referenc,
ki se nanašajo na izkušnje pri organizaciji
projektov in projektnem vodenju; 2 točki –
prejme tisti, ki je po strokovni presoji članov
strokovne komisije po številu priloženih re-
ferenc, ki se nanašajo na izkušnje pri orga-
nizaciji projektov in projektnem vodenju na
drugem mestu; 1 točko - prejmejo vsi ostali
ponudniki, razen tistih, ki zgoraj omenjenih
referenc ne predložijo (ti ne prejmejo točk).

Usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) – do 10 točk:

Usposobljenost nosilcev oziroma ključ-
nega osebja se ocenjuje po sledečem:

– izkušnje delavcev izvajalca na področju
kartografije (in topografije) in topografskih
baz pri pripravi strokovnih in razvojnih pro-
jektov (na podlagi referenc) do 5 točk (5
točk dobi po strokovni presoji članov stro-
kovne komisije tisti izvajalec, katerega zapo-
sleni imajo na podlagi priloženih referenc naj-
več izkušenj na področju kartografije in to-
pografskih baz pri pripravi strokovnih in raz-
vojnih projektov, ostali proporcionalno manj);

– izkušnje delavcev izvajalca na podro-
čju organizacije in projektnega vodenja (na
podlagi referenc) do 5 točk (5 točk dobi po
strokovni presoji članov strokovne komisije
tisti izvajalec, katerega zaposleni imajo na
podlagi priloženih referenc največ izkušenj
na področju organizacije in projektnega vo-
denja, ostali proporcionalno manj).

Izvedbeni rok – do 10 točk
Enačba za računanje točk na osnovi po-

nujenega časa izdelave:

T = 10 * Cm / C

Cm … zahtevani čas izdelave
C … čas izdelave podan v ponudbi
T … število točk
Skupno število možnih točk je 100. Naj-

ugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvi-
šje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-37/2003-2 Ob-88509
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
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Zap. E.M. Količina
št. 1. dobava 2. dobava
1 1. sklop – težko gorljiva oblačila in kape

kombinezon pilotski, zelen, težko gorljiv kos 150 150
2 komb. tehnič. osebja let. enot, zelen, težko gorljiv kos 200 200
3 kapa s senčnikom črna kos 100 150

2. sklop – jopič in težko gorljive rokavice
1 jopič pilotski, zelen kos 150 140
2 rokavice pilotske težko gorljive par 200 200

3. sklop – jopič usnjen
1 jopič usnjen, črn kos 70 30

4. sklop – bunda zimska
1 bunda zimska, zelena kos 100 50

5. sklop – težko gorljivo perilo
1 perilo, zeleno težko gorljivo kpl 320 200

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko prijavijo na posa-
mezne sklope vendar na vse artikle v sklo-
pu. Ponudniki morajo k ponudbi za posa-
mezni sklop priložiti vzorec artikla pod za-
poredno št. 1 v posameznem sklopu.
Priloženi vzorec mora ustrezati naročniko-
vemu standardu oziroma potrjenemu vzor-
cu. Ponudnik mora za vse artikle v sklopu
na katerega se prijavlja priložiti tehnične po-
datke za vgrajeni material.

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana Šentvid,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
v skladu z navedbo ponudnika v obrazcu
ponudba, druga dobava 16. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, soba št. 550.

Dodatne informacije: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 31/2003-ODP) na transakcij-
ski račun št. 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. faksa,
št. javnega razpisa, sklic na številko) ter po-
trdilo o registraciji, če ste davčni zaveza-
nec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2003,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene

z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
31/2003-ODP – nakup artiklov bojne uni-
forme za pilote”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 20. 3. 2003 ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: posebni pogoji naročnika:

1. rok plačila je 30 dni od uradnega pre-
jema računa na naročnikov naslov;

2. ponudnik mora prvo dobavo zagotav-
ljati v skladu z navedbo v ponudbi, drugo pa
v celotni količini 16. 12. 2003;

3. ponudnik mora priložiti tehnične po-
datke o vgrajenem materialu za vse artikle v
sklopu na katerega se prijavlja;

4. ponudnik mora svoji ponudbi prilo-
žiti zahtevane vzorce za sklop na katere-
ga se prijavlja, ki morajo ustrezati naroč-
nikovemu standardu oziroma potrjenemu
vzorcu;

5. ponudnik mora navesti vse podatke
za ocenjevanje ponudbe;

6. ponudnik mora ponuditi vse artikle v
sklopu na katerega se prijavlja;

7. ponudnik mora priložiti vse zahtevane
priloge;

8. ponudnik mora priložiti vzorec pogod-
be in ga žigosati.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do konca marca.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
niki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
nost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

a) cena – 50 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prej-

me 50 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk.

b) vzorec – 40 točk
Za sklope od 1 do 5 – (barva vzorca se

ne ocenjuje):
ocena 1: ustreza STO, odlična izdelava
ocena 0,2: ustreza STO, nekakovostna

izdelava
Nekakovostna izdelava: odstopanje od

predpisanih dimenzij, neravni šivi, šivi vle-
čejo, pretrgani notranji šivi, odstopanje v
gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, sla-
bi zaključki šivov, odstopanje v pomožnem
materialu, ki v tehničnih predpisih ni natan-
čno določen in je razviden samo iz potrje-
nega vzorca, vendar funkcionalnosti ne
spremeni.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.

c) dobavni rok za prvo dobavo – 10 točk
Ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom

od podpisa pogodbe prejme 10 točk, ostali
pa sorazmerno manj glede na ponujeni rok
dobave.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1/2003 Ob-88513
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema – strežnik.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: celota.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobavni čas
največ 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na transakcijski račun št.
01100-6030278961, s pripisom “JR-Raču-
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nalniška oprema-strežnik”, pripisati davčno
številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no priložiti ponudbo: do 24. 3. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gra-
dec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 4. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 402-04-66/2002/41 02 Ob-88610
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
172 osebnih vozil in 3 kombi vozila.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: po specifikacijah (vendar specifikacija
v celoti).

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok začetka in dokončanja izvedbe naročila
je od 28. 4. 2003 do najkasneje 30. 6.
2003, razen za specifikacijo 4, kjer je kon-
čni rok dobave 31. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dne-
va oddaje ponudb od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glav-
na pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 70 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – do 10 točk;

3. seznam lastnih in pooblaščenih servi-
serjev – do 10 točk;

4. garancijski rok – do 5 točk;
5. rok dobave – do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po faksu, tel. 01/478-18-05.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Servis skupnih služb vlade

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

Št. 58/2003 Ob-88518

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Podaljšujemo rok za predložitev ponudb
v javnem razpisu: prenova lokalnega raču-
nalniškega omrežja Splošne bolnišnice Ce-
lje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85646.

Novi rok za oddajo ponudb je do vključ-
no 3. 3. 2003 do 10. ure. Javno odpiranje
ponudb bo dne 3. 3. 2003 ob 12. uri. Kraj

odpiranja ponudb ostane nespremenjen,
kar velja tudi za naslov, na katerega je po-
trebno predložiti ponudbe.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 40306-02-6/03 Ob-88283
1. Naročnik: Občina Trbovlje, Občina

Radeče.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obci-
na.trbovlje@siol.com. tel. 03/56-34-800,
Milana Majcna 1, 1433 Radeče, faks
03/56-85-285, tel. 03/56-85-155.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija lokalne ceste Trbovlje–Dobovec–
Radeče, odsek LC št. 423380 Ključevi-
ca–Čimerno, LC št. 423330 Čimerno–
Radeče.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Trbovlje–Dobovec, Ra-
deče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek - april 2003, rok dokončanja maj
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodar-
ske javne službe in občinsko premoženje,
Mirko Zidar, Dušan Strašek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na račun naročnika št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 21. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
24. 3. 2003 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg
4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
bodo razvidni iz 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): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev, mora le-ta do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora priložiti v
razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 31. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 2.2003.
Občina Trbovlje

Št. 400-07-2/2003 Ob-88406
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Pogačarjevega jezu na reki Radovni v
Grabčah.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Grabče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., I. nad-
stropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v IV. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo po-

godbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v

garancijski dobi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračunske rezerve in poravnava pla-
čila v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. 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 pogod-
be s potencialnimi podizvajalci, v primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bo skupina ponudnikov izbrana na javnem
razpisu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od petih let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da odgovorni vodja del izpolnjuje po-
goje, ki jih določa 77. člen Zakona o gradi-
tvi objektov,

– da je ponudnik v preteklih desetih le-
tih izvedel – kot izvajalec ali podizvajalec,
vsaj 1 prečni vodni objekt (jez, prag ali dr-
ča) minimalne konstrukcijske višine 3 m in
dolžine preliva nad 30 m. Izvajalec mora
pridobiti in priložiti ustrezno potrdilo naroč-
nika vodnega objekta.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do 18. 6. 2003 in predvideni datum
odločitve do 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. druga merila: daljša garancijska doba.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo,

Agencija RS za okolje

Št. 001-2003/1 Ob-88409
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: suhomon-

tažna dela z mavčnimi ploščami in mon-
tažnimi stropovi, tlakarska in gradbena
dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:

a) suhomontažna dela z mavčnimi plo-
ščami in montažnimi stropovi,

b) tlakarska dela – parket,
c) tlakarska dela – ostali materiali in
č) gradbena dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-

venije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: eno leto od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Marija El-
sner, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-28-80 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 001-2003/1L-ODP/G.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od 24. 2. 2003 dalje do
dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-28-80 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Splošni del raz-
pisne dokumentacije je brezplačno na voljo
tudi na spletnem naslovu. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 001/2003-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
25. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 3. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe, brezpogojna in
nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, ve-
ljavna do 31. 5. 2003, v višini: za sklop a) v
višini 1,200.000 SIT, za sklop b) v višini
240.000 SIT, za sklop c) v višini 810.000
SIT, za sklop č) v višini 1,350.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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plačila 30 dni po izvedeni posamezni situa-
ciji, potrjeni s strani naročnika.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 001/2003.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003, april
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena – 75%, odzivni čas ponudnika – 9%,
cena dela v nočnem času ter ob nedeljah in
praznikih – 11%, odstotek popusta na dani
avans – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

JZ RTV Slovenija

Št. 35106-2/03-3/2 Ob-88454
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,

2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvel-
ka.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo večstanovanjske-
ga objekta z garažami v Breznu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvide-
na.

4. Kraj izvedbe: Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del: maj 2003 – november 2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-

re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Pod-
velka, Podvelka 20, 2363 Podvelka, kon-
taktna oseba Dušan Tkalec, tel.
02/876-95-16, faks 02/876-62-16.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12.30, v sredo tudi popoldan od
13. do 16.30, do vključno 10. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01293-0100011253, Občina Podvelka, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija.

Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Pod-
velka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.

12. 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 samo z glavnim izvajalcem
del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003, odločitev
o sprejemu ponudbe predvidoma do 15. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Občina Podvelka

Št. 12/03 Ob-88484
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200;
faks +386/1/52-46-480.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
dimnika:

– gradbeni del:
– izdelava elaborata poslikave,
– sanacija zunanje površine – beton-

ski del in opečni del,
– barvanje zunanje površine – beton-

ski del in opečni del,
– sanacija notranjosti dimnika,
– antikorozijska zaščita jeklenih kon-

strukcij;
– elektro instalacije:

– zamenjava strelovodne napeljave,
– zamenjava osvetlitve dimnika.

(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: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 1. 6. 2003, rok izvedbe 4 mesece, t.j.
do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška

19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad. soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 18.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – sa-
nacija dimnika”. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 20. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za javna naročila,
I. nad. soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 3. 2003 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 5. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: do
85% pogodbene cene na podlagi meseč-
nih situacij, 15% pogodbene cene po pre-
vzemu objekta.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: vsaj pet potr-
jenih referenc izvajalca del, da je v zad-
njih desetih letih izvajal dela na vzdrževa-
nju in sanaciji industrijskih armirano be-
tonskih ali opečnih dimnikih s pomočjo
opreme za izvajanje tovrstnih del (npr. vi-
sečih pomičnih odrov, konzolnih odrov,.,
z vso potrebno tehnično opremo), refe-
rence morajo biti potrjene s strani pogod-
benih strank izvajalca – navedba objekta;
od tega najmanj:

– dve potrjeni referenci za izvajanje sa-
nacijskih del na armirano betonskih ali
opečnih industrijskih dimnikih;

– dve potrjeni referenci za izvajanje elek-
tromontažnih del, signalne razsvetljave in
strelovodne napeljave na industrijskih dim-
nikih;

– ena potrjena referenca za izvajanje
strokovnega pregleda industrijskih armira-
no betonskih ali opečnih dimnikov z oprav-
ljenimi meritvami stanja konstrukcij in izde-
lavo poročila o pregledu s strokovno oceno
stanja objekta.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je do 25. 3. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bene cena s plačilnimi pogoji do 85 točk;
reference izvajalca del do 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 351-01-13/2002 Ob-88494
1. Naročnik: Občina Izola - Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Son-

čno nabrežje 8, 6310 Izola, tel.
05/660-01-00, faks 05/660-01-10, e-ma-
il: posta.oizola@izola.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja 2. faze Osnovne šole Livade v Izoli.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
razpisana dela v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: gradnja 1. pod-
faze - začetek v aprilu 2003 in dokončanje
v avgustu 2003. Gradnja 2. podfaze - zače-
tek v aprilu 2004 in dokončanje v avgustu
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Plani Invest
d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper. Kontaktna ose-
ba je Darjo Reščič, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/630-81-26, faks 05/630-81-28, e-ma-
il: planinvest@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 2. 2003,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, s potr-
dilom o plačilu stroškov za razpisno doku-
mentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT (z vključenim DDV) nakazati na
TRR Občine Izola pri Banki Slovenije, št.
TRR 01240-0100006381.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 3. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, oziroma oddati osebno v
sprejemno pisarno Občine Izola, Postojn-
ska ul. 3, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 2003 ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT, skladno z razpisnimi pogoji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 12. 5. 2003. Predvideni datum
odločitve o izbiri je do vključno 12. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih po-
gojev razpisa (90 točk), reference (do 10.
točk). Podrobnejša merila za ocenitev ponudb
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 110-112
z dne 20. 12. 2002, Ob-83738.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Občina Izola

Št. 1581/03 Ob-88512
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. (a) Opis in obseg gradenj: adapta-
cija in dozidava stavbe nadzorništva Piv-
ka (po razpisni dokumentaciji št.
3/2003-G).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se oddaja v celoti.

4. Kraj izvedbe: Pivka.
5. Datum predvidenega začetka in do-

končanja:  od 2. 6. 2003 do 31. 8. 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo indodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti v komercialnem
sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z vključenim DDV ponud-
niki poravnajo z virmanom na TRR
04750-0000510950 pri Nova KBM Podro-
čje Nova Gorica, sklic na št. 43428 – ter
št. objave v Ur. l. RS, s pripisom razpisna
dokumentacija - Adaptacija in dozidava stav-
be nadzorništva Pivka.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 3.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%

vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljav-
nost je do 27. 5. 2003.

10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika povezave skupina po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da finančni položaj ustreza po ZFPP.

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je predviden za 17. 4. 2003.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, način plačila, rok plačila,
rok izgradnje, reference.

15. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 17. 2. 2003.

Elektro Primorska, d.d.

Št. 01/2003 Ob-88528
1. Naročnik: Krajevna skupnost Šmar-

tno na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šmartno na Po-

horju 19, 2319 Šmartno na Pohorju, elek-
tronski naslov: kssmartno@volja.net, tel.
02/80-34-117, telefaks 02/80-34-117.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mrliške vežice v Šmartnem na Pohorju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni pred-
videna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šmartno na Pohorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek maj 2003, zaključek avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Krajevna sku-
pnost Šmartno na Pohorju, Šmartno na Po-
horju 19, 2315 Šmartno na Pohorju, kon-
taktna oseba Irena Purg.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
21. 2. 2003 do 31. 3. 2003, od ponede-
ljka do petka, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transkacijski račun št. 01313-6450847235.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Krajevna skupnost Šmartno na
Pohorju, Šmartno na Pohorju 19, 2315
Šmartno na Pohorju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 10. uri, sejna soba
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Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 19, 2315 Šmartno na
Pohorju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2002 in 2003.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila z opredelitvijo dogovor-
nosti posameznega ponudnika oziroma iz-
vajalca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava iz 3. odstavka 92.
člena ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Odločitev o sprejemu ponudbe je
predvidena do 15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, datum zaključka del, druge
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Krajevna skupnost Šmartno na
Pohorju

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

Št. 011-04-2/2002 Ob-88596
V javnem razpisu za oddajo del: študija

variant cestne povezave Koroške regije z
AC1 (Celjska regija), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003, Ob-87256,
se 7. točka popravi in se pravilno glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

Direkcija RS za ceste

Popravek

Št. 90315-1/2003-10 Ob-88597
V Uradnem listu RS, št. 15 z dne 14. 2.

2003, Ob-87706, se v objavi javnega naro-

čila popravita 8.(c) in 11. točka objave, in
sicer:

8.(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plača-
nje. Cena enega izvoda razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model 11 sklic na
št.: 25127-7141998-99000303.

V zadnji alinei 11. točke je datum veljav-
nosti finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: 26. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 033/03 Ob-88364
1. Naročnik: Občina Borovnica.
2. Naslov naročnika: Paplerjeva 22,

1353 Borovnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
krajevnih in lokalnih cest v območju Ob-
čine Borovnica za leto 2003-2004 - IA
storitve: kat. 1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dela se oddajo v kompletu.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Bo-
rovnica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2003-2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bo-
rovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
Slavka Gerdina, tel. 01/75-46-126.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun številka: 01205-0100001112;
sklic na številko: 03-03.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Borovnica, Paplerjeva
22, 1353 Borovnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 14. uri v prostorih
Občine Borovnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna in poravnava plačila v skla-
du 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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti

registriran pri pristojnem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni smela biti izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem,
oziroma ni smela biti izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
ponudnik mora predložiti izjavo, s katero
dokazuje svojo nekaznovanost; ponudnik
mora imeti poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi v RS;
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne
sme dati zavajajoče podatke; ponudnik
mora predložiti vse dokumente, ki jih
naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali jeizvedba 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: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 19. 5. 2003, predvideni datum odločitve
je 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki po
vseh vrednotenjih doseže najvišje število
točk. Pri enakem številu točk se kot naju-
godnejša ponudba šteje tista, ki ima nižjo
ponudbeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Slavka
Gerdina, tel. 01/75-46-126.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2003.

Občina Borovnica

Št. 2/2003 Ob-88366
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.

15, 1518 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: številka kategorije
1, predmet: storitve vzdrževanja in po-
pravila fotokopirnih strojev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: vzdrževanje in popravilo fotokopirnih
strojev ter dobava potrošnega materiala (ra-
zen papirja) in rezervnih delov na vseh loka-
cijah naročnika, in sicer:

I. sklop: V poslovni stavbi naročnika v
Ljubljani, Kolodvorska ul.15, Območni eno-
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ti Kranj, Stara cesta 11, Kranj, Izpostavi Tr-
bovlje, Sallaumines 2, Trbovlje in Izpostavi
Jesenice, Titova c.73, Jesenice.

II. sklop: Območni enoti Celje, Gregor-
čičeva 5a, Celje, Območni enoti Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4, Ravne na Ko-
roškem in Izpostavi Velenje, Prešernova 7,
Velenje.

III. sklop: Območni enoti v Mariboru, So-
dna ul.15,Maribor, Območni enoti v Murski
Soboti, Kocljeva 12, Murska Sobota in Pi-
sarne na Ptuju, Trstenjakova ul. 9, Ptuj.

IV. sklop:Območni enoti Novo mesto,
Novi trg 9, Novo mesto, pisarni v Črnomlju,
Kolodvorska 34, Črnomelj, pisarni v Kr-
škem, Cesta krških žrtev 67, Krško.

V. sklop: Območni enoti Nova Gorica,
Kidričeva 13, Nova Gorica, Območni enoti
Koper, Pristaniška 12, Koper.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno naročilo, več sklopov ali samo za
en sklop.

5. Kraj izvedbe: v poslovnih prostorih
naročnika na v 4. točki navedenih lokaci-
jah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – 31. 3.
2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za osebni pre-
vzem je razpisna dokumentacija na razpola-
go na naslovu naročnika – Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

Pisne zahteve za posredovanje razpisne
dokumentacije po pošti naj zainteresirani
ponudniki naslovijo na Odsek za javna na-
ročila na naslovu naročnika.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne do-
kumentacije oziroma naročilu lahko ponu-
dniki zahtevajo pisno na naslovu naročnika,
do pet dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 17. 3.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ce-
ni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski ra-
čun naročnika številka:
01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob prevzemu ozi-
roma s pisno zahtevo, s tem da takrat na-
ročniku tudi posreduje podatke o polnem in
točnem nazivu firme in naslovu ter davčno
številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 10. uri, ZPIZ Slove-
nije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, sejna
soba št. 409 v IV. nadstropju.

11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-

ni 3% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va izstavitve računa, izstavljenega po oprav-
ljeni storitvi.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

01. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

02. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

03. da mu v zadnjih petih letih pred ob-
javo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

04. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;

05. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;

06. da je finančno in poslovno sposo-
ben;

07. da je v zadnjih treh letih storitve, ki
so predmet tega naročila opravljal najmanj
za 10 naročnikov;

08. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

09. da bo servis opravljal na vseh loka-
cijah naročnika;

10. da odzivni čas ni daljši od 2 dni;
11. da ima v obdobju enega leta pred

pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslov-
ne obveznosti;

12. da ima izjavo banke: – da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti;

13. da vse priložene fotokopije ustreza-
jo originalom;

14. da sprejema vse pogoje razpisne do-
kumentacije;

15. da v primeru, da ne nastopa s podiz-
vajalci predloži ustrezno izjavo;

16. da v primeru, da nastopa s podizva-
jalci tudi za njih predloži vse v razpisni do-
kumentaciji zahtevane dokumente.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: 18. 6. 2003; 20. 3.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– odzivni čas 20 točk,
– celovitost ponudbe 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 2. 2003.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

Št. 1202/9 Ob-88487
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-27-02, telefaks
01/474-27-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava program-
ske nadgradnje portala nadzornega
centra za relejno zaščito Elektro-Slove-
nije, d.o.o.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: upoštevana bo le celovita ponudba.

5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija,
d.o.o.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je
180 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu GJS
Upravljanje prenosnega omrežja v III. nad-
stropju, Dejana Kneževič, dodatne informa-
cije Darko Bordon, tel. 01/474-27-06.

(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: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na tr.
račun št. 02924-0017900956. DDV je za-
jet v ceni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D.21, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2003 ob 10. uri, v dvorani
RCV/III. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih izvedbah.

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,
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v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitev.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 5. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 95%, plačilni pogoji 5%.
Merila so natančno opisana v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 03/2003 Ob-88488
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: intervencijska
gradbena vzdrževalna dela, gradbeno
vzdrževalna dela in šamoterska dela v
času rednega letnega remonta 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba obsega:

– sklop I: gradbeno-vzdrževalna dela za
posamične intervencije v času okvar na na-
pravah in objektih ter gradbeno vzdrževalna
dela v času rednega letnega remonta,

– sklop II: šamoterska dela in nabava
ognje odpornih materialov v času rednega
letnega remonta.

Ponudba je lahko izdelana po posamez-
nih sklopih ali v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2003
do 31. 3. 2004 za sklop I, oziroma od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2003 za sklop II.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 17. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 17. 3. 2003 ob
10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov z dokazili o strokovni uspo-
sobljenosti delavcev za razpisana dela,

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbe pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,

– izpolnjene specifikacije cen po ele-
mentih z navedbo plačilnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tve o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) – do 90,
– izkušnje na delih v termoenergetskih

objektih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 2. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 1582/03 Ob-88514
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31.

3. Vrsta in opis storitve: servisiranje in
umerjanje merilnih in krmilnih naprav
za dobo treh let (po razpisni dok. št.
2/2003-S).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se oddaja po sklopih, lahko
za en ali več sklopov oziroma za vse in se
bodo ocenjevale ločeno za vsak sklop, in
sicer:

– indukcijski števci delovne energije, di-
rektni,

– indirektni števci,
– merilni transformatorji,
– stikalne ure.
5. Kraj izvedbe: fco skladišča po loka-

cijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2003 – 31.
5. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z vključenim DDV ponu-
dniki poravnajo z virmanom na TRR
04750-0000510950 pri Nova KBM Podro-
čje Nova Gorica, sklic na št. 43430 – ter
št. objave v Uradnem listu RS, s pripisom
razpisna dokumentacija - servisiranje in
umerjanje merilnih naprav.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, komor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 4.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, ka-
tera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila
o oddaji naročila to je 27. 5. 2003.

12. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponud-
nikov mora dostaviti pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da finan-
čni položaj ustreza po ZFPP.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je predviden za 17. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, reference in kako-
vost ISO.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Elektro Primorska, d.d.

Št. 404-01-42/2003 Ob-88521
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sklic 1A 12: ar-
hitekturne storitve: Srednja ekonomska
šola Maribor;

– pridobitev lokacijske informacije, skla-
dno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne
dokumentacije, projektnih pogojev oziro-
ma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil grad-
beno dovoljenje,

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-

paj: oddaja sklopov ni predvidena, naročnik
bo oddal izbranemu ponudnku naročilo za
celotna razpisana dela.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek aprila
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma februar 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bojana Sovič,
telefaks 02/250-41-35, tel. 01/250-41-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko pla-
čilo na TRR št. 04515-0000334091 pri No-
vi KBM, pred dvigom razpisne dokumenta-
cije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
18. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 9. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja 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): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe april 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
mednarodne in domače nagrade odgovor-
nega projektanta na področju arhitekture
15%, pridobitev certifikata ponudnika za
standard ISO 9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 90415-2/2003-3 Ob-88522
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: ortofoto 1-03.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: en sklop.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb naročnik ne bo spreje-
mal v nadaljno obravnavo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 15. 4.
2003 – 20.10.2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave do 27. 3. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
ni 2.500 SIT na račun 01100-1000616337
model 11 sklic 25127-7141998-00002002
za tiskan izvod razpisne dokumentacije; pri
prevzemu dokumentacije preko spletnih
strani ni treba plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljublja-
na, Nives Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica ali bančna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: veči-
no del financira naročnik, del pa sofinan-
cerji.
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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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih 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: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003; predvideni datum odloči-
tve 5. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0–60 točk), rok (0–15 točk), pravočasnost
oddaj (0–5 točk), kriteriji v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja naslovljena na: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
razpis -SK AT-OF-1-03.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 407 Ob-88523
1. Naročnik: ZUIM Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43A,

Kamnik.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: 14. točka prilo-
ge 1A – čiščenje prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi po pošti ali dvigne ose-
bno na naslovu Zavod za tehnično izobraže-
vanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je
Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 9. do
12. ure ali po običajni in e-pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.800 SIT na TRR Zavo-
da za tehnično izobraževanje, št.
01261-6030716108, sklic na številko
50015-407.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 12.05, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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 raz-
pisni 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(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 dneva odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
15 mio SIT.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2003.

ZUIM Kamnik

Št. 404-01-44/2003 Ob-88525
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: sklic 1A 12: arhi-
tekturne storitve: II. gimnazija Maribor:

– pridobitev lokacijske informacije, skla-
dno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne
dokumentacije, projektnih pogojev oziro-
ma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil grad-
beno dovoljenje,

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena, naročnik
bo oddal izbranemu ponudnku naročilo za
celotna razpisana dela.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek aprila
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma avgust 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bojana Sovič,
telefaks 02/250-41-35, tel. 01/250-41-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko pla-
čilo na TRR št. 04515-0000334091 pri No-
vi KBM, pred dvigom razpisne dokumenta-
cije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
24. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 3. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja 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): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
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ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe april 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
mednarodne in domače nagrade odgovor-
nega projektanta na področju arhitekture
15%, pridobitev certifikata ponudnika za
standard ISO 9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 41101/03 Ob-88527
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/425-70-66, tel.
01/478-63-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: računalniške in sorodne
storitve (7. kategorija, priloga I A) - izdelava
sistemske analize in načrta poslovno-infor-
macijskega sistema glavne knjige zakladnice
in sistema povezav s proračunom RS, vključ-
no z odnosi med proračunom RS in EU (v
nadaljevanju: GKZ-PEU) in priprava specifi-
kacij za razpis za pridobitev zunanjega izva-
jalca informacijske podpore GKZ-PEU.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana (MF – službe,
sektorji in organi v sestavi, ZZZS, ZPIZ,
MNZ, ARR) in izbrane občine: Kranj, Hoče-
Slivnica, MO Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek takoj po veljavnosti pogodbe, dokonča-
nje 28 tednov po veljavnosti pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Projektna pisarna projekta VEZS,
Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, soba 704,
Vanja Mramor, telefaks 01/425-70-66,
e-mail: Mf.Vezs@mf-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 13. ure, razpisna dokumentacija
je dosegljiva na cedeju, ki ga prejme zain-
tresirani ponudnik pri naročniku oziroma na
podlagi pisne zahteve tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Projek-
tna pisarna projekta VEZS, Beethovnova 11,
1000 Ljubljana, soba 704.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 4. 2003 ob 12.15, Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
sejna soba v 5. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,200.000 SIT z veljavnostjo najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
plačila ni, plačilni rok 30 dni od prejema
potrjenega 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) izkušnje s področja razvoja, uvajanja
in vzdrževanja zakladniških informacijskih si-
stemov v poslovnih bankah in državnih ad-
ministracijah,

b) usposobljenost za delo s predpisani-
mi orodji (Word, Excel, Access, Oracle De-
signer, Power Point, Project).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora navesti imena strokovnjakov na
prilogi razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
120 dni od datuma odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve: 18. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) najugodnejše razmerje glede na po-

nujeno ceno in časovno izvedbo naloge;
upošteva se količnik med ponujeno ceno in
časom izvršitve naročila, utež 0,45,

b) število implementiranih informacijskih
modelov v okolju poslovnih bank in v držav-
nih administracijah, utež 0,30,

c) število razvitih informacijskih modelov
s področja zakladniških informacijskih si-
stemov v okolju poslovnih bank in v držav-
nih administracijah, utež 0,25.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: z izbranim ponudnikom bo po izvrši-
tvi naloge sklenjena pogodba za izvajanje
nadzora nad implementacijo sistema, skla-
dno s 97. členom v zvezi z 20. členom
ZJN-1. Pogodba za izvajanje nadzora nad
implementacijo sistema se bo izvajala do
dokončanja implementacije razvitih sistem-
skih rešitev, predvidoma do konca 2005.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 266-15/2003 Ob-88608
Št. 12/03

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova talnih oz-
načb oziroma obnova talne prometne
signalizacije na mejnih prehodih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: mejni prehodi Republi-
ke Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: april in maj 2003
oziroma 45 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2003 ob 9.30 – Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: iz razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – 5

točk,
4. certifikat ISO 14001 – 2 točki; certifi-

kat ISO 9000 – 2 točki.
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Izbor najugodnejšega ponudnika bo iz-
vršen za celotno javno naročilo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Rado Vidic, tel. 01/478-18-34.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 3. 2003.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 90315-4/2003-6 Ob-88613
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve .

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj:

4.1. Podpora programski rešitvi zem-
ljiškega katastra (PP GEKAT, GEOS).

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je 10.
4. 2003, rok dokončnega prevzema oziro-
ma dokončanja pa je 31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 31. 3. 2003 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - podračun EZR: 01100-
1000616337 model 11 sklic na št. 25127-
7141998-99000403.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 4. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 4. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba v pritličju).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

– če ponudbena cena presega
5,000.000 SIT, mora ponudnik za zavaro-
vanje resnosti ponudbe izročiti naročniku
bianco menico v višini 5% od ponudbene
cene skupaj s pooblastilom za njeno izpol-
nitev - veljavnost do 1. 6. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira naročnik.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– za vse ponudnike je pogoj pravilno iz-
delan test.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 4. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel. 478-
48-84, oziroma 478-48-85.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 004/03 Ob-88651
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: izdelava projekta PZI ure-
ditve regionalne ceste RT-909/1125 Bo-
hinjska Bistrica-Vresje od km 0+000 do
km 1+150.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 120 dni po skle-
nitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-

najo z virmanom na TRR račun št. 01100-
6300109972 – sklic na št. 18 24155-
7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 3. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrs-
tvo za promet – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 3.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi in v skladu z ZIPRSO.

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 sku-
pni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 1.7.748/2003 Ob-88695
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

011, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: odvoz in uničenje odpa-
dnih Ni-Cd baterij (ca. 55 800 kg) in elek-
trolita (ca. 500 kg).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe:
SŽ-CD Maribor, Kurilniška 8, 2000 Ma-

ribor – 6 000 kg,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-18 / 21. 2. 2003 / Stran 899

TVD-Maribor, Partizanska ul. 50, 2000
Maribor – 3 200 kg,

SŽ-CD Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj –
33 000 kg,

SŽ-CD Divača, Ludviga Požrlja 22, 6215
Divača – 5 500 kg,

SŽ-CD Moste, Zaloška 217, 1000 Ljub-
ljana – 6 000 kg,

SŽ-CD Šiška, Parmova 35, 1000 Ljub-
ljana – 2 100 kg.

6. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe; konec: en mesec
od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska ulica 11, 1506 Ljubljana, faks 00386
(0)1 29 14 833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v tajništvu Centra za nabavo,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen)
na TR 02923-00193466887 pri NLB d.d.
Ljubljana, tuji pa 35 EUR na račun NLB (01
000-0000200097-7100-978-59383/4).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 3. 2003 ob 11. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo, sejna soba 606, Kolod-
vorska ulica 11.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe ali menična izjava.

12. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma izpolnitve
obveznosti.

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 po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih naro-
čilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Uradni list RS, št. 84/98 – Pravilnik o
ravnanju z odpadki; Uradni list RS, št. 94-
3987/00 – Odredba o izvozu in tranzitu
odpadkov; Uradni list RS, št. 104-4361/00
– Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumu-
latorji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od odpiranja ponudb.

Predvideni izbor do 11. 4. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,

plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zelezni-
ce.si.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Slovenske železnice, d.d.

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. 035-7/03-3 Ob-88489
1. Naročnik: RS Upravna enota Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Adamič – Lundro-

vo nabrežje 2/III, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški in računalniški material po tretjem od-
stavku 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Ljubljana (naročnikove
notranje organizacijske enote: Služba na-
čelnice za organizacijo in delovanje uprav-
ne enote, Sektor za upravne notranje zade-
ve, Izpostava Bežigrad, Izpostava Center,
Izpostava Moste – Polje, Izpostava Šiška,
Izpostava Vič – Rudnik).

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. sklop: pisarniški material,

2. sklop: računalniški material.
Ponudnik lahko odda ponudbo za vse

sklope ali za posamezen sklop.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 15. 5. 2003
(datum začetka dobave), trajanje dobave:
3 leta.

II. faza omejenega postopka se ponovi
vsako leto.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Upravna
enota Ljubljana, Služba načelnice za orga-
nizacijo in delovanje upravne enote, Ada-
mič – Lundrovo nabrežje 2/III, Ljubljana,
soba št. 323 – tajništvo.

Informacije: RS, Upravna enota Ljublja-
na, Služba načelnice za organizacijo in de-
lovanje upravne enote, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2/III, Ljubljana, Sandra Šeligo,
univ. dipl. prav – soba št. 319 (tel.
01/306-31-71).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 2. 2003
do 12. 3. 2003 od 9. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija se v času od 14.
2. 2003 do 12. 3. 2003 nahaja tudi na splet-
nem naslovu: http://www.gov.si/uelj/no-
vo/razpisi.htm.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT se za razpisno
dokumentacijo, ki jo prevzamejo pri naroč-
niku, poravna z virmanskim oziroma plačil-
nim nalogom na račun št.
01100-6300109972 sklic 18
10995-7141998-62240003.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 12. 3. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: RS Upravna enota Ljubljana, Ada-
mič – Lundrovo nabrežje 2/III, 1000 Ljub-
ljana (Služba načelnice za organizacijo in
delovanje upravne enote).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana:

– garancija za resnost ponudbe (kandi-
dat predloži v II. fazi),

– izjava banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi-
šini 5% pogodbene vrednosti, če jo bo na-
ročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval (kan-
didat predloži v II. fazi).

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: 30-dnevni
plačilni rok od dneva prejema računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 14. 4. 2003 do 10. ure (rok za predlo-
žitev ponudb), 14. 4. 2003 ob 13. uri (odpi-
ranje ponudb).

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezen sklop.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Upravna enota Ljubljana

Št. 23/03 Ob-88503
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na pet obdobij: prvo obdobje 3 mesece,
preostala po 4 mesece.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumenta-
cije: osebno pri skupini za javna naročila
(zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ.
dipl. ek., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo zdravila.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 21. 3. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan, določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje za opravljanje prome-
ta z zdravili, veljavno do konca leta 2004;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obraz-
ca BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan, določen za predložitev
prijav;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 24. 4. 2003,
odločitev o sprejemu 9. 5. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
96,000.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po
3. točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo uspo-
sobljenost priznal do 31. 12. 2004.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 19/03 Ob-88504
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obvezilni

material in embalaža.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2004. Razdelje-
no na tri obdobja; prvo obdobje 7 mese-
cev, prestala po 6 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno pri skupini za javna
naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mo-
nika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo obvezilni
material in embalaža.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 17. 3. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
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dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan, določen za predložitev prijav;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 3 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;

12.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh
ponujenih vrst blaga prijavitelja v register
medicinskih pripomočkov, če to Zakon o
zdravilih in medicinskih pripomočkih
zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo
objave registriranih medicinskih
pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo), ali

12.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj
pooblaščeni dobavitelj medicinskih
pripomočkov, ali

12.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih
pripomočkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 23. 4. 2003,
odločitev o sprejemu 8. 5. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
96,000.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po
3. točki 19. člena ZJN-1 Naročnik bo uspo-
sobljenost priznal do 31. 12. 2004.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 46/03 Ob-88506
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kardioki-

rurški medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2005. Razdelje-
no na pet obdobij; prvo obdobje 7 mese-
cev, preostala po 6 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno pri skupini za javna
naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mo-
nika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo kardioki-
rurški medicinski potrošni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 17. 3. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna so-

dna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega na-
ročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav;

Iz dokumentov mora biti razvidno:
– število dni neporavnanih obveznosti v

preteklih 6 mesecih, vključno do dneva
sestavitve obrazca iz točke B obrazca
BON-2, enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil bolokiran;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega blaga;

12.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh
ponujenih vrst blaga prijavitelja v register
medicinskih pripomočkov, če to Zakon o
zdravilih in medicinskih pripomočkih
zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo
objave registriranih medicinskih
pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo), ali

12.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj
pooblaščeni dobavitelj medicinskih
pripomočkov, ali

12.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih
pripomočkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 23. 4. 2003,
odločitev o sprejemu 8. 5. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
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36,000.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po
3. točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo uspo-
sobljenost priznal do 31. 12. 2005.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 404 Ob-88555
1. Naročnik: Osnovna šola Mirna Peč.
2. Naslov naročnika: Trg 8, 8216 Mirna

Peč.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-

bavitelja prehrambenega blaga v vred-
nosti 14,5 mio SIT za naslednje sklope:
meso in mesni izdelki, mleko in mlečni
izdelki, kruh in pekovski izdelki, sveže
sadje in zelenjava, zmrznjen program,
mlevski izdelki in testenine in splošno
prehrambeno blago.

(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar mora ponuditi vse arti-
kle v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, na zahtevek pošlje-
mo dokumentacijo po običajni ali elektron-
ski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.400 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261-6030716108, sklic na
št. 50015-404.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 18. 3. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve 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
storitve po omejenem postopku

Št. 91/03 Ob-88404
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec, tel. 03/713-67-50, faks
03/713-67-70.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strojno čiščenje
kanalizacije in prevoz mulja, ki obsega:

– izpiranje z visokim pritiskom,
– črpanje izpranih usedlin in odvoz,
– prevoz in predelava ali prevoz in depo-

niranje izčrpanih usedlin oziroma mulja s
CČN v skladu s predpisi o ravnanju z od-
padki (Uradni list RS, št. 84/98).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Občina Žalec, Občina
Polzela, Občina Prebold, Šoštanj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celo leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec - Igor Glušič, univ. dipl. inž., tel.
03/713-67-66; dodatne informacije - vpra-
šanja naj ponudniki naslovijo pisno na faks
podjetja; naročnik ne namerava organizirati
sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebni dvig v taj-
ništvu podjetja vsak delovni dan med 8. in 13.
uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških
razmnoževanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o pla-
čilu materialnih stroškov na transakcijski ra-
čun št. 06000-0045266125 pri Banki Celje
d.d. s pripisom: Razpis - Izvedba storitev či-
ščenja, ali ob plačilu na blagajni podjetja v
višini 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 3. 2003 do 12. ure, ne glede na
način dospetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Osnovna šola Mirna Peč

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo poteka na osnovi mesečnih računov po
opravljeni storitvi, naročnik bo v celoti po-
ravnal svoje obveznosti v 30 dneh na TR
izvajalca.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– veljavna registracija dejavnosti ponud-
nika za razpisana dela - dokazilo,

– letni finančni promet ponudnka v vsa-
kem od preteklih treh let (2000, 2001, 2002)
mora znašati vsaj 30 mio SIT - dokazilo,

– izkušnje ponudnika: pri enakih delih,
kot so razpisana, v letih (2000, 2001,
2002) vsaj 25 km - dokazila,

– minimalna opremljenost ponudnika:
– visokotlačna črpalka s pretokom

300 l/min, tlakom 150-200 barov in zalogo
vode 5 m3 in šobami za čiščenje kanalov
dn 150-1200 mm, dolžina tlačne cevi na
stroju 120 m, vakuumska črpalka z višino
črpanja 7 m in pretokom zraka ca.
900 m3/uro,

– kombinirano vozilo s prostornino
najmanj 9 m3,

– minimalno število delavcev: 2 voz-
nika - strojnika, 3 delavci,

– za prevoz in predelavo mora imeti iz-
vajalec dovoljenje Ministrstva za okolje in
prostor v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki ali na Ministrstvu za okolje in pro-
stor vloženo vlogo za izdajo tega dovolje-
nja. Dovoljenje ministrstva bodo ponudniki
morali predložiti v 2. fazi omejenega po-
stopka.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98), dovoljenje Ministrstva
za okolje in prostor za prevoz odpadkov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudbe 7. 4. 2003 do
12. ure in odločitev o sprejemu ponudbe
11. 4. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta,
letna pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom bo sklenjena za 1 leto.

18. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-88265
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri naj-

ugodnejšega dobavitelja je bilo izdano
16. 1. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 1 smetarsko vozilo za odvoz odpad-
kov, fco Komunala Koper - avtopark.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila sledeča: cena, dobavni rok, plačilni
pogoji, dosežen navor in moč motorja. Na-
vedeni ponudnik je v kombinaciji razpisanih
meril zbral največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o.,
Ljubljana, PSC Koper, Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 24,999.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 3 pravočasne in od teh 2 pravilni po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 24,990.000 SIT, 24,999.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2003.

Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-88286
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1,

Ribnica.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje ekstra lahko – ca.
165.000 litrov, dobava Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma, Majnikova 1, Ribnica in
njegove zdravstvene postaje v Loškem po-
toku in Sodražici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,909.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 95,839 SIT/l, 90,36 SIT/l.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: ni bilo objave.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 0/125 Ob-88300
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

12, Trbovlje, tel. 03/56-26-322, faks
03/56-336.

3. Datum izbire: 5. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zdravila.
Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno,
ker je prispela le ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 2. 2003.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 01-02/03 Ob-88317
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolni-
šnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

2. Medinova, d.o.o. Ljubljana,
Masarykova 17, 1000 Ljubljana;

3. Biomedis M.B. Trgovina, d.o.o., Slo-
kanova 12, 2000 Maribor;

4. Lek, d.d., Farmacevtska družba, Ve-
rovškova 57, 1526 Ljubljana;

5. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana;

6. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;

7. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

8. Medias International, d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

9. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana;

10. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;

11. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

12. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
3,062.616,59 SIT; Medinova:
1,255.225,76 SIT; Biomedis, M.B.:
2,086.358,40 SIT; Lek: 5,182.762,90 SIT;
Karanta Ljubljana: 1,290.607,30 SIT; Inter-
part: 630.932,36 SIT; Medis:
37,608.248,09 SIT; Medias International:
71.094 SIT; Salus Ljubljana:
129,865.326,79 SIT; Gopharm:
27,799.646,76 SIT; Kemofarmacija:
182,999.202,23 SIT; Farmadent:
117,035.441,66 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54342.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 31012/03 Ob-88345
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/478-56-82, tel.
01/478-53-32.

3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tisk in dobava upravnih in sodnih kol-
kov v okvirni količini 90.000.000 kos
(30.000.000 kosov/leto).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, izbrana je bila ponud-
ba z najnižjo ponudbeno vrednostjo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cetis grafično podje-
tje, d.d. Celje.

7. Pogodbena vrednost: 40,320.000
SIT brez DDV oziroma 48,384.000 SIT sku-
paj z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 49,770.000 SIT brez DDV oziroma
59,724.000 SIT skupaj z DDV;
40,320.000 SIT brez DDV oziroma
48,384.000 SIT skupaj z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Ministrstvo za finance
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Št. 400-06-6/2002 Ob-88350
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be 10. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: naročilo tuje periodike za leto 2003
in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena razpisanega
blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba,
d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,154.140,59
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 21,154.140,59 SIT z vključenim
DDV in 21,770.796 SIT z vključenim DDV
(izmed treh pravilnih ponudb).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 17/02 Ob-88400
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, faks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava stroja za pometanje cest.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 45 točk, garancijski
rok 10 točk, ustreznost tehničnim zahtevam
35 točk, reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rolba stroji in oprema
d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,967.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 20,281.500 SIT, 17,967.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 106 z dne 6. 12. 2002, Ob-82869.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 42/2002 Ob-88483
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, telefaks 07/49-21-528, elektronski na-
slov: smiljana.planinc@nek.si, tel.
07/48-02-309.

3. Datum izbire: naročilo izdano dne
31. 1. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 18 kosov temperaturnih elementov
primarnega kroga, kvalificiranih po ame-
riških standardih IEEE 323, 344 in 279
za nuklearne elektrarne.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: v odprtem postopku za oddajo
javnega naročila je NE Krško prejela dve sa-
mostojni ponudbi od dveh različnih, kapital-
sko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov,
od katerih je bila samo ena ponudba pravilna.
NE Krško je nadaljevala postopek javnega na-
ročanja po 3. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Weed Instrument, P.O.
Box 300, Round Rock, Texas, USA.

7. Pogodbena vrednost: 25,816.875
SIT (121.400 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 283.770 USD, 121.400 USD.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 96-97 z dne 15. 11.
2002, Ob-80931 in popravek - Uradni list
RS, št. 106 z dne 6. 12. 2002, Ob-82677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 153/03 Ob-88524
1. Naročnik: Ul, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,

Ljubljana, tel. 01/47-04-500,
01/20-03-200, faks 01/47-04-560,
01/42-53-175.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniške enote za opremo raču-
nalniške učilnice (17 kosov) in za pod-
poro vpisnemu sistemu (5 kosov), Ljub-
ljana, Snežniška 5.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena/zmogljivost, rok traja-
nja garancije, rok dobave, odzivni servisni
čas, reference, boljša zmogljivost monitor-
jev, ustreznejša konfiguracija RAM, krajši
čas dobave, izrecna izajva, da v času servi-
siranja naročnik lahko uporablja nadome-
stne aparate.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trend NET, d.o.o.,
Šlandrova 6a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 7,735.514,40
SIT z 20% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 7,735.514,40 SIT z 20% DDV,
7,365.948 SIT z 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 1/02 Ob-88598
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

kulteta za pomorstvo in promet.
2. Naslov naročnika: Portorož, Pot po-

morščakov 4.
3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: računalniška oprema. Portorož,
Pot pomorščakov 4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena – utež 90
in garancijski rok – utež 10.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop – Select Technology d.o.o,
Ljubljana,

2. sklop – Comtron d.o.o Maribor in
3. ter 4. sklop – Anni d.o.o Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – 6,531.360 SIT,
2. sklop – 697.410 SIT
3. in 4.sklop – 1,627.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 7,201.115,70 SIT,

6,531.360 SIT,
2. sklop –887.040 SIT, 685.440 SIT,
3. sklop – 854.418 SIT,
4. sklop – 1,039.854,12 SIT, 933.600

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 2. 2003.
Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za pomorstvo in promet

Ob-88619
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Or-

mož.
2. Naslov naročnika: Ptujska cesta 33,

2270 Ormož, tel. 74-15-100, telefaks
74-15-200.

3. Datum izbire: 6. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano po
naslednjih sklopih.

Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, Ptujska c. 33, Ormož,

1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinji-

na, teletina, drobovina,
3. sklop: presno meso: perutnina,
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega,

govejega in telečjega mesa,
5. sklop: mesni izdelki iz pičančjega in

puranjega mesa,
6. sklop: mleko, mlečni izdelki,
7. sklop: vloženo sadje,
8. sklop: vložena zelenjava,
9. sklop: zamrznjena zelenjava,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in

ostali zamrznjeni izdelki,
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11. sklop: testenine in različne jušne
zakuhe,

12. sklop: moke,
13. sklop: olja in maščobna živila,
14. sklop: jajca,
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brez-

alkoholne pijače,
16. sklop: čaji,
17. sklop: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbe za posamezni sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: kruh in pekovsko pecivo: Kruh
- pecivo d.d. Ul. Jožice Frander 2, Mari-
bor,

2. sklop: presno meso: junjetina, svinji-
na, teletina, drobovina: Podplatnik, d.o.o.,
Kerenčičev trg 7, Ormož,

3. sklop: presno meso: perutnina: Mir
Mesna industrija Radgona, d.d., Lackova
ulica 22, Gornja Radgona,

4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega,
govejega in telečjega mesa: Podplatnik,
d.o.o., Kerenčičev trg 7, Ormož,

5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega
in puranjega mesa: Mesarstvo Herga Alojz,
s.p., Megovci ob Pesnici 67, Dornava,

6. sklop: mleko, mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljub-
ljana,

7. sklop: vloženo sadje: Era-Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj,

8. sklop: vložena zelenjava: Era-Petlja,
d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj,

9. sklop: zamrznjena zelenjava: Brumec
- Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,

11. sklop: testenine in različne jušne
zakuhe: Mercator, SVS, d.d., Rogozniška
cesta 8, Ptuj,

12. sklop: moke: Era-Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj,

13. sklop: olja in maščobna živila:
Era-Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,

14. sklop: jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kaučič, Gornji Ivanjci 21, Sp. Ivanjci,

15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brez-
alkoholne pijače: Mercator SVS, d.d., Ro-
gozniška cesta 8, Ptuj,

16. sklop: čaji: Era-Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj,

17. sklop: splošno prehrambeno blago:
Era-Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo:

2,874.814,50 SIT,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinji-

na, teletina, drobovina: 11,442.431,70
SIT,

3. sklop: presno meso: perutnina:
5,313.107,21 SIT,

4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega,
govejega in telečjega mesa:
2,493.460,20 SIT,

5. sklop: mesni izdelki iz pičančjega in
puranjega mesa: 1,012.933,92 SIT,

6. sklop: mleko, mlečni izdelki:
4,926.572,11 SIT,

7. sklop: vloženo sadje: 141.376,91 SIT,
8. sklop: vložena zelenjava: 443.196,03

SIT,
9. sklop: zamrznjena zelenjava:

1,137.226 SIT,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in

ostali zamrznjeni izdelki: 255.723,65 SIT,
11. sklop: testenine in različne jušne za-

kuhe: 403.042,56 SIT,
12. sklop: moke: 475.004,49 SIT,
13. sklop: olja in maščobna živila:

1,424.399,94 SIT,
14. sklop: jajca: 599.174 SIT,
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezal-

koholne pijače: 1,213.481,34 SIT,
16. sklop: čaji: 407.673,13 SIT,
17. sklop: splošno prehrambeno blago:

3,455.689,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo:

2,874.814,50 SIT, 3,020.424,80 SIT,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinji-

na, teletina, drobovina: 11,442.431,70 SIT,
13,062.690,41 SIT,

3. sklop: presno meso: perutnina:
5,313.107,21 SIT, 7,076.199,86 SIT,

4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega, go-
vejega in telečjega mesa: 2,493.460,20
SIT, 4,520.349,79 SIT,

5. sklop: mesni izdelki iz pičančjega in
puranjega mesa: 1,012.933,92 SIT,
1,145.922,75 SIT,

6. sklop: mleko, mlečni izdelki:
4,926.572,11 SIT, 6,636.290,13 SIT,

7. sklop: vloženo sadje: 141.376,91 SIT,
192.052,65 SIT,

8. sklop: vložena zelenjava: 443.196,03
SIT, 577.945,72 SIT,

9. sklop: zamrznjena zelenjava:
1,137.226,00 SIT, 1,903.593,44 SIT,

10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki: 255.723,65 SIT,
449.802,96 SIT,

11. sklop: testenine in različne jušne za-
kuhe: 403.042,56 SIT, 635.580,85 SIT,

12. sklop: moke: 475.004,49 SIT,
533.499,36 SIT,

13. sklop: olja in maščobna živila:
1,424.399,94 SIT, 2,158.568,28 SIT,

14. sklop: jajca: 599.174 SIT,
651.911,40 SIT,

15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezal-
koholne pijače: 1,213.481,34 SIT,
1,505.431,58 SIT,

16. sklop: čaji: 65.002,18 SIT,
565.108,07 SIT,

17. sklop: splošno prehrambeno blago:
3,455.689,05 SIT, 3,986.136,58 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002, Ob-80392.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Ormož

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

Popravek

Št. 011-04-2/2002 Ob-88658
V objavi obvestila o oddaji naročila grad-

nje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15
z dne 15. 2. 2003, Ob-87696, Št. 122/02,
se 4. točka popravi in se pravilno glasi:

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev ceste
G2-106/0264 Kočevje-Livold od km
4.567 do km 6.097.

Direkcija RS za ceste

Št. 057/2002 Ob-88246
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava hladilnih stol-
pov, predelava zajetja zraka, izvedba
prostega zimskega hlajenja ter izvedba
CNS v EC in dogradnja strojnih instala-
cij na RA Slovenija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena – 100%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročnik je prejel samo
eno pravočasno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 2. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Ob-88348
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/75-55-410, 01/75-55-440,
komunalne.obcina@vrhnika.si.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna dela temelje-
nja PBMV, črpališča sanitarnih in mete-
ornih vod na Lošci, Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradišče d.o.o. Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.
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7. Pogodbena vrednost: 37,406.296
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 2. 2003.
Občina Vrhnika

Št. 110-1/03 Ob-88480
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava, Re-
bernice; rekonstrukcija 20 kV daljnovo-
da, trasa od km 1,075 do km 6,200,
viadukt 6-1 Boršt I, viadukt 6-3/1 Re-
bernice in viadukt 6-5/1 na Polancah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elktro Primorska d.d., Er-
jačeva 22, 5000 Nova Gorica - sklop V.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop V – 225,222.159,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop V - rekonstrukcija 20 kV daljno-

voda - 5 ponudb,
– sklop VI - trasa od km 1,075 do km

6,200 - 3 ponudbe,
– sklop VII - viadukt 6-1/1 Boršt I - 3

ponudbe,
– sklop VIII - viadukt 6-3/1 Rebernice -

3 ponudbe,
– sklop IX - viadukt 6-5/1 na Polancah -

3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop V – 295,319.747,40 SIT in

225,222.159,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklop VII je prispela ena pravilna
in sprejemljiva ponudba in dve nesprejemlji-
vi ponudbi, zaradi česar naročnik v skladu s
76. členom ZJN-1 ni mogel izbrati najugod-
nješega ponudnika in je sprejel sklep, da
za omenjeni sklop, javni razpis ponovi.

Za sklope VI, VIII in IX je bilo obvestilo o
oddaji naročila objavljeno dne 27. 12. 2002,
Ur. l. RS, št. 115/02.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
19. 7. 2002, Ur. l. RS, št. 62-63/02.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2003.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

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. 404-09-13/2003-6 Ob-88266
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvojno

raziskovalni nalogi s področja požarne
varnosti: A) Elektrika kot vzrok požara,
B) Uspešnost intervencije v tunelih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) uporabnost naloge za naročnike –
utež 0,50, maks. ocena 5,

b) ponujena cena – utež 0,40, maks.
ocena 5,

c) končni rok izdelave – utež 0,10, maks.
ocena 5.

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za posamezno ocenjeval-
no merilo.

Naročnik je javno naročilo pod A) Elek-
trika kot vzrok požara oddal ponudniku Za-
vod za gradbeništvo Slovenije, ki je predlo-
žil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za
nalogo pod A), katera je dosegla največje
skupno število točk vseh ocenjevalnih me-
ril, in sicer, 4,85 točke.

Za nalogo pod B) Uspešnost intervencije
v tunelih zaradi edine pravilne ponudbe po-
nudnik ni bil izbran in se naročilo ni oddalo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo Slo-
venije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT
z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: pod A) – 2
ponudbi, pod B) – 1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: pod A) – 9,000.000 SIT,
8,000.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 81821 Ob-88267
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/562-61-44, faks
03/565-21-00.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: urejanje povr-

šine v pridobivalnem prostoru RTH.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja JN ni uspela, ker
niso bili izpolnjeni pogoji iz 76. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o.

Št. 81820 Ob-88268
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/562-61-44, faks
03/565-21-00.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: urejanje povr-

šine neposredno nad odkopnimi polji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja JN ni uspela, ker
niso bili izpolnjeni pogoji iz 76. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o.

Ob-88288
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,

1310 Ribnica, tel. 01/83-72-200.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

dializnih bolnikov – v obdobju januar
2002 – januar 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 90%,
– vozni park 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Herbby d.o.o., Grič c.
IV/6, 1310 Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 17,144.400
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja ponudba: 17,144.400 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 019/2002-3 Ob-88344
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov RTV Slovenija; sklop
A: Ljubljana, sklop B: RC Maribor, sklop
C: RC Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A in C: ekonomska
cena rednih storitev za eno leto – 60 točk,
reference – 10 točk, ekonomska cena ko-
šarice za izredne primere – 10 točk, po-
slovna zanesljivost ponudnika – 5 točk, čas
delovanja ponudnika – 5 točk, plačilni po-
goji – 5 točk, število delavcev pri ponudni-
ku – 5 točk; sklop B: ekonomska cena re-
dnih storitev za eno leto – 70 točk, referen-
ce – 10 točk, poslovna zanesljivost ponu-
dnika – 5 točk, čas delovanja ponudnika –
5 točk, plačilni pogoji – 5 točk, število de-
lavcev pri ponudniku – 5 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: ISS Servisystem
storitve in trgovina d.o.o., Ptujska 95, 2000
Maribor; sklop B in C: Hernaus d.o.o., Ko-
pališka 2, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: letna cena za
redne storitve čiščenja z vkjučenim DDV:
ISS d.o.o., Maribor: 79,478.035 SIT; Her-
naus d.o.o., Velenje: 17,874.464,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodbi sta sklenjeni za obdobje
treh let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Ob-88520
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire:
A) 27. 11. 2002,
B) 16. 1. 2003,
C) 27. 11. 2002,
D) 16. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
A) izdelava LN za navezavo križišča

cest za opekarno in Brdnikove z AC pri-
ključkom na Brdo, za ureditev Brdniko-

ve ceste ter krajinsko ureditev območje
zadrževalnika Glinščice;

B) izdelava ureditvenega načrta za
območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina;

C) izdelava zazidalnega načrta za ob-
močje urejanja CS 10/1 Tribuna;

D) izdelava zazidalnega načrta za ob-
močje urejanja VI 3/3 Biotehniška fa-
kulteta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

A) Populus, d.o.o., Ziherlova 4, 1000
Ljubljana,

B) URBI, d.o.o., Trnovski pristan 2,
1000 Ljubljana,

C) LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod,
d.d., Vojkova 57, 1000 Ljubljana,

D) Intex biro, d.o.o., Vojkova 57, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
A) 12,450.000 SIT,
B) 11,064.000 SIT,
C) 9,480.000 SIT,
D)11,580.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A) 2 ponudbi,
B) 3 ponudbe,
C) 5 ponudb,
D) 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 10,375.000 SIT, 2,900.000 SIT,
B) 9,220.000 SIT, 9,333.333,33 SIT,
C) 7,900.000 SIT, 13,750.000 SIT,
D) 9,650.000 SIT, 27,225.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 2411-02-007 Ob-88654
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Urad za prometno po-
litiko in mednarodne odnose.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

3. Datum izbire: 21. 10. 2002
4. Vrsta in obseg storitev: nadaljeva-

nje študije uvedbe koncesijske obnove
in vzdrževanja državnih cest – dopolni-
tev prve faze ter izvedba druge in tretje
faze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bilo najvišje doseženo število toč po kri-
terijih iz razpisne dokumentacije. Točkovala
so se cena, reference ponudnika, kadri in
opremljenost ponudnikov za izvedbo razpi-
sanih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DDC svetovanje inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 99,003.360
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,404.950 SIT.

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

be: 148,626.679,20 SIT, 28,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja javnega naročila se je zaklju-
čila s sklepom državne revizijske komisije
dne 13. 1. 2003.

12. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2003.

Ministrstvo za promet

Javni razpisi

Ob-88749
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.,

Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, ob-
javlja, da se z 28. 2. 2003 zapirata:

1. razpis finančnih pomoči osebam, ki
so oziroma bodo realizirale samozaposlitev
s posredovanjem ZRSZ in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva pri zapo-
slovanju brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ ter posojil za samozaposlovanje po-
djetnikov začetnikov, odpiranje in ohranja-
nje števila delovnih mest v malem gospo-
darstvu pri obstoječih delodajalcih (razpis
pod A in B), objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42-43 z dne 17. 5. 2002, Ob-69425,
dopolnitev razpisa v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77321 ter

2. razpis dolgoročnih posojil in garancij
za dolgoročna posojila za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69026.

Podjetniški center Novo mesto,
d.o.o.

Ob-88351

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme

Potresna opazovalnica za Krško kotlino
Slovenija

1. Sklic objave: Ob-…
2. Postopek: odprti
3. Program: Phare
4. Financiranje: Phare, Projekt

SI2001.10.01
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za

okolje, prostor in energijo
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom

2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada Republi-
ke Slovenije, so ponudniki vabljeni, da odda-
jo ponudbo za dobavo opreme za prenosno
potresno opazovalnico za Krško kotlino. Cilj
projekta je nadgraditi potresno opazovalno
omrežje na področju, ki obkroža JE Krško.

7. Število in naslovi sklopov
Oprema v tem razpisu ni razdeljena v

sklope.
Razpis obsega dobavo naslednje opre-

me:
– prenosna potresna opazovalnica.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati

opisu, ki je naveden v tehnični specifikaciji.
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Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe (ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponu-
dnikov) držav članic ter držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumen-
ti, ki se nanašajo na program, v okviru ka-
terega se pogodba financira (glej tudi toč-
ko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena v
okviru te pogodbe, mora imeti poreklo v
teh državah.

9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij,
ki so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Con-
tracts’. (dostopno na internet naslovu:
“http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm”).

10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj

ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo. Nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za doba-
vo opreme, zahtevane v razpisni dokumen-
taciji.

11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo

predložiti razpisno garancijo v višini 1% vre-
dnosti ponudbe. Garancija bo vrnjena ne-
uspešnim ponudnikom ob zaključku razpi-
sne procedure in uspešnemu ponudniku
ob podpisu pogodbe. Razpisna garancija
bo vnovčena v primeru, ko izbrani ponu-
dnik ne bo izvršil vseh obveznosti navede-
nih v ponudbi.

12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek: informativni

sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe mora-

jo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.

15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti dobavljena v roku 6 me-
secev od podpisa pogodbe.

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-
dnika

16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudni-

ka za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z admi-

nistrativnim ocenjevalnim listom in tehnič-
nimi zahtevami.

17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati

podrobnemu tehničnemu opisu in mora bi-
ti ekonomsko najugodnejša ponudba.

Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče do-

biti na naslednjem internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/cgi/frame12.pl.

Razpisno dokumentacijo je mogoče do-
biti tudi na naslednjih dveh naslovih:

– Agencija RS za okolje, Dunajska 47,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1

478 7260, faks + 386 1 478 7295, kon-
taktna oseba Izidor Tasič,

– Delegacija Evropske komisije v Re-
publiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 252
8800, faks + 386 1 425 2085, kontaktna
oseba dr. Angelika Mlinar.

Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumen-
tacije. Ponudniki morajo dosledno upošte-
vati obliko in navodila za pripravo ponud-
bene dokumentacije, ki je vključena v raz-
pisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi razpisom poslati pisno na naslov:
Agencija RS za okolje, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 478
7260, faks + 386 1 478 7295, kontaktna
oseba: Izidor Tasič, z navedbo številke ob-
jave (pod točko 1 zgoraj) in naslova pro-
jekta, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Podpi-
snik pogodbe mora vsem zainteresiranim
ponudnikom odgovoriti na vsa vprašanja
vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo

biti dostavljene najkasneje do 6. 5. 2003
do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1B,
1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5.

2003 ob 11. uri po lokalnem času, na
Agenciji RS za okolje, Vojkova 1B, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudni-
ka, ki mora predati poverilnico zastopnika.

21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Ko-

misija iz sredstev Phare v okviru Finančne-
ga Memoranduma, ki sta ga za leto 2001
podpisali Evropska Komisija in Republika
Slovenije. Pravna podlaga za objavo razpi-
sa je Uredba o ratifikaciji okvirnega spora-
zuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropske skupnosti o uresniče-
vanju ukrepov povezanih s finančnim, te-
hničnim in drugimi oblikami sodelovanja
(Ur. l. RS, št. 56/93), Finančni pravilnik z
dne 21. decembra 1977, ki velja za splo-
šni proračun Evropske skupnosti, nazad-
nje dopolnjena z uredbo Sveta (EC) št.
2458/98 z dne 23. novembra 1998, še
posebej pa poglavje IX Zunanja pomoč ter
Zakona o javnih naročilih, odstavek 2a čle-
na 2 (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00).

Agencija RS za okolje

Ob-88352

Supply Procurement Notice
Seismic monitoring station for the

Krsko basin
Slovenia

1. Publication reference: Ob-…
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare

4. Financing: Phare, Project
SI2001.10.01

5. Contracting authority: Ministry of the
Environment, Spatial Planning and Energy

Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memo-

randum 2001 concluded between the Eu-
ropean Commission and the Government
of Slovenia under the Phare Programme,
offers are invited for the supply of portable
seismic monitoring stations for the Krsko
basin. The objective is to upgrade the seis-
mic monitoring system in the area sur-
rounding the Krsko NPP.

7. Number and titles of Lots
Supplies in this tender are not divided

into lots.
The following supplies must be deliv-

ered:
– Portable seismic monitoring station.
The supplies tendered must fully com-

ply with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

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 (consor-
tium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the re-
gions 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 con-
tract 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 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 only one tender. Incomplete
tenders will not be considered.

Tenderers may not provide a tender
for a variant solution in addition to their
tender for the supplies required in the
tender dossier.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee of 1% of the offered total price of
the offer when submitting a tender. 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 fulfil all obli-
gations stated in its tender.

12. Performance guarantee Not appli-
cable.

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 submis-
sion of tenders.
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15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered within

6 (six) months after signature of the Con-
tract.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the

Tenderer’s capacity to execute similar con-
tracts.

Compliance with administrative grid and
technical requirements.

17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully

with the Technical Specifications and has
to be economically the most advantageous
offer.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.

The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:

– Agencija RS za okolje / Environmen-
tal Agency of the Republic of Slovenia,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel. + 386 1 478 7260, Fax. + 386 1 478
7295, Contact person: Mr. Izidor Tasič,

– Delegation of the European Commis-
sion in the Republic of Slovenia, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 252 8800, Fax. + 386 1 425
2085, Contact person: Ms. Angelika
Mlinar, Ph.D.

Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the ten-
der dossier, which format and instructions
must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Agencija RS za okolje / Environmental
Agency of the Republic of Slovenia,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 478 7260, Fax. + 386 1 478
7295, contact person: Mr. Izidor Tasič,
mentioning the publication reference shown
in item 1 and the contract title, at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ ques-
tions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. No further clarifi-
cations will be given after this date.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be

submitted at the latest on 6th May 2003 at
10.00 a.m. local time at: Agencija RS za
okolje / Environmental Agency of the Re-
public of Slovenia, Vojkova 1 B, 1000
Ljubljana, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 6th May 2003 at 11.00 a.m.
local time at Agencija RS za okolje / Envi-
ronmental Agency of the Republic of
Slovenia, Vojkova 1 B, 1000 Ljubljana,
Slovenia. Only one Tenderer’s representa-
tive, submitting the power of attorney, may
attend the opening session.

21. Legal basis
The supply of the equipment is fi-

nanced by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2001.
Legal basis for tendering is the Decree
on ratification of the Framework Agree-
ment between the Government of the Re-
public of Slovenia and the European Com-
munity Commission on the implementa-
tion of Measures related to the Financial,
Technical and other forms of Co-operation
(OG RS 56/93), the Financial Regulations
of 21st December 1977 applicable to the
General Budget of the European Commu-
nities, at last amended by the Council
Regulation (EC) No. 2458/98 of 23rs No-
vember 1998 and in particular Title IX,
External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS
39/00, 102/00).

Agencija RS za okolje

Št. 923-01-422-08/2003 Ob-88519

Na podlagi določil Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02) objavlja Urad Vlade Re-
publike Slovenije za priseljevanje in begun-
ce

javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči

pri integraciji tujcev in beguncev v
Republiki Sloveniji za leto 2003

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vlada Republike Slovenije, Urad za pri-
seljevanje in begunce, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana.

2. Podatki o predmetu javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov pomoči pri integraciji tujcev in
beguncev.

Programi s področja pomoči pri inte-
graciji tujcev in beguncev so zlasti tisti, ki
so namenjeni:

a) pomoči in svetovanju pri iskanju za-
poslitve;

b) pridobivanju dodatnih znanj, ki izbo-
ljšujejo možnosti uspešnejše integracije in
se jih izvaja izven obstoječega formalnega
sistema izobraževanja;

c) pomoči pri iskanju nastanitev;
d) pomoči pri učenju;
e) informiranju in svetovanju tujcev in

beguncev glede pravic in dolžnosti ter po-
moči pri uresničevanju le-teh;

f) psihosocialni pomoči;
g) pomoči posebej ranljivim skupinam

oseb;
h) spoznavanju kulture, zgodovine in

družbene ureditve Republike Slovenije;
i) spodbujanju in omogočanju dejavne

participacije na kulturnem, športnem, dru-
žabnem področju ter kreativnem preživlja-
nju prostega časa z namenom lažjega in
hitrejšega vključevanja v slovensko družbo;

j) izobraževanju in ozaveščanju javnosti
glede potrebe po integraciji tujcev in be-
guncev in s tem povezanih pravic in dol-
žnosti.

Predmet javnega razpisa niso progra-
mi, ki imajo naravo:

– dejavnosti komercialnega značaja;
– dopolnilnega izobraževanja, katerega

namen je pridobitev formalnega izkaza
(spričevalo, diploma);

– rednega učenja slovenskega jezika na
tečajih;

– potovanj in počitniških programov;
– investicij ali nakupa opreme.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis:
a) na ta razpis se lahko prijavijo pravne

in fizične osebe, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

b) programi se bodo izvajali predvido-
ma v času od 1. 5. 2003 do konca leta
2003 z možnostjo podaljšanja in so name-
njeni pomoči pri integraciji tujcev in be-
guncev;

c) ponudnik mora za izvajanje progra-
ma zagotoviti:

– najmanj 30% delež sofinanciranja pro-
grama iz drugih virov in

– najmanj 20% delež sofinanciranja pro-
grama iz neproračunskih sredstev;

č) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu Urada Vlade Republike Slovenije
za priseljevanje in begunce (v nadaljnjem
besedilu: naročnik);

d) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverja-
njem namenske porabe proračunskih sred-
stev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika.

4. Kriteriji za izbor programov, merila
za dodelitev sredstev in način sofinancira-
nja

4.1. Kriteriji za izbor programov, ki bo-
do sofinancirani so:

A) kvaliteta in realnost predloženega
programa,

B) sodelovanje uporabnikov in prosto-
voljcev v programu,

C) reference ponudnika programa,
D) finančna konstrukcija programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kri-

teriji in merili za ocenitev kriterijev, ob pri-
merjavi istovrstnih programov in ob upoš-
tevanju specifičnosti posameznih progra-
mov.

4.2. Merila za ocenitev kriterijev in na-
čin točkovanja posameznih meril

Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja in točkovanja meril
za posamezne kriterije ob primerjavi istovr-
stnih programov. Posamezna merila so toč-
kovana z eno, dvema ali tremi točkami. Ob
delnem izpolnjevanju posameznega meri-
la, se dodeli le polovica maksimalnega šte-
vila točk za posamezno merilo.

Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni
programi, ki od skupnega maksimalnega
števila 20 točk, ne bodo zbrali vsaj
14 točk.
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Zap. Kriteriji in merila Maks. število
št.

A) Kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s

predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in države 2
2. Potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program

so jasno opredeljeni 2
3. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del drugih s strani

naročnika že sofinanciranih programov 1
4. Strokovna ravnanja, druge aktivnosti ter izvajalci teh aktivnosti

za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni 2
5. Program ima ustrezno kadrovsko zasedbo

(število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference,...) 2
6. Razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih

aktivnosti za doseganje ciljev programa 1
7. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev 1

B) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
8. Uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa 2
9. Izvajalci programa so tudi prostovoljci 1

C) Reference ponudnika programa:
10. Dosedanji dosežki na področju pomoči tujcem in beguncem 3

D) Finančna konstrukcija programa:
11. Program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in

odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z
načrtovanimi dejavnostmi programa) 3

Skupaj: 20
  Minimalno število točk, da se program izbere: 14

4.3. Način sofinanciranja
1. Izvajalci programov lahko s strani na-

ročnika prejmejo sredstva največ v višini
70% vseh predvidenih odhodkov programa.

2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa - stroški dela izvajalcev in materi-
alni stroški, vezani na izvajanje programa,
kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik
dela izven zaposlitve in stroški supervizije
(izvajanja nadzora) za strokovne delavce. In-
vesticije ne bodo sofinancirane!

3. Po proučitvi prijav na razpis bo naroč-
nik določil obseg sredstev za programe, ki
jih bo sofinanciral. V primeru, da razpisana
sredstva ne bodo zadostovala za sofinanci-
ranje vseh prijavljenih programov, bo na-
ročnik delež sofinanciranja vsem izbranim
ponudnikom znižal za enak odstotek.

V primeru, da bodo izvajalci programov
izvedli program v zmanjšanem obsegu, bo
naročnik delež sofinanciranja sorazmerno
znižal.

4. Supervizija bo upoštevana za strokov-
ne delavce največ v obsegu 5 ur na 100 ur
neposrednega strokovnega dela. Tako ime-
novana supervizija prostovoljcev bo obrav-
navana kot del nujne strokovne podpore in
vodenja prostovoljcev, kar je del rednega
programa, za katerega so praviloma zadol-
ženi strokovni delavci programa.

5. V celotni vrednosti programa bo priz-
nano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr. PTT storitve, pisarniški material, raču-
novodske storitve...).

6. Pri pregledu finančne konstrukcije
programa se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih naročnik v skladu
s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofi-
nancirati.

7. Direktor urada bo sprejel sklep o iz-
boru izvajalcev programov in načinu njiho-
vega sofinanciranja za leto 2003. Na podla-
gi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinan-
ciranju programov za leto 2003 z možnos-

tjo podaljšanja.
8. Izvajalcem, katerih programi bodo iz-

brani za sofinanciranje, bodo sredstva iz raz-
pisa za leto 2003, izplačana v treh obrokih,
po predhodni predložitvi poročil o izvajanju
programa in finančnih poročil. Zadnji obrok
bo izplačan po prejemu končnega poročila
o izvajanju programa.

9. V prihodnjih letih bodo sredstva za
izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo
pogodbe za posamezno leto v skladu z na-
činom sofinanciranja v letu 2003, pri čemer
bodo upoštevane proračunske možnosti v
posameznem letu in dejanske širitve pro-
gramov v posameznem letu. V prihodnjih
letih bo direktor za vse izbrane programe
odločil o podaljšanju in višini sofinanciranja
programa. Naročnik ni dolžan skleniti po-
godb za posamezno leto, če se spremeni
izvajanje programa, razen v primeru, ko na-
ročnik soglaša s spremembami.

10. Naročnik bo sofinanciral posamezen
izbran program največ do višine 7,000.000
SIT.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev naročnika za jav-
ni razpis znaša 45,000.000 SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena sredstva

Sredstva morajo biti porabljena do 31.
12. 2003, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.

7. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
7.1. Ponudniki morajo ponudbo oddati

na obrazcu 2003 “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov pomoči pri inte-
graciji tujcev in beguncev v Republiki Slo-
veniji za leto 2003”.

Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v tajništvu Urada Vlade Republike Slo-
venije za priseljevanje in begunce, Riharje-
va 38, 1000 Ljubljana, ali pa jo na podlagi
pisnega zahtevka prejmejo po pošti.

7.2. Popolna ponudba vsebuje:

– izpolnjeno prijavo na razpis, z vsemi
zahtevanimi podatki v obrazcih in prilogah,

– izpolnjen, podpisan in z žigom oprem-
ljen vzorec pogodbe.

7.3. Ponudbo z vso potrebno dokumen-
tacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Urad
Vlade Republike Slovenije za priseljevanje
in begunce, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

Pravilno označena ponudba mora vse-
bovati oznako v levem zgornjem kotu na
prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj -
javni razpis programov pomoči pri integraci-
ji tujcev in beguncev v RS 2003«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!

7.4. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom za programe pomoči pri integraci-
ji tujcev in beguncev dobite pri Juriju Zale-
telu ali Urši Kalan, na tel. 01/28-33-643 ali
na tel. 01/28-33-581.

7.5. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na zahtevani

naslov do vključno 11. 3. 2003 do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene po-
nudbe bodo vrnjene ponudnikom neodpr-
te, zato mora biti na hrbtni strani vsake po-
šiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse po-
nudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.

Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predlo-
žiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki 7.3. Izvajalec, ki prijavlja
več različnih programov mora vsak program
predložiti v posebni kuverti. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku od-
piranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja!

7.6. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 17. 3. 2003 na Uradu
Vlade RS za priseljevanje in begunce.

7.7. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciral Urad Vlade RS za pri-
seljevanje in begunce v letu 2003, pisno
obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb. Naročnik bo
hkrati s poslanim sklepom o izboru pozval
ponudnika k podpisu pogodbe. V primeru,
da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
ponudbe.

Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce

Št. 71/03 Ob-88508
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrs-
tvo) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov na
področju ‘Slovenci zunaj RS’, ki jih bo v

letu 2003 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega

za kulturo
(v nadaljevanju: programski razpis z

oznako P3-03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
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1. Predmet razpisa
Na javni razpis se, v skladu s 5. členom

Ustave Republike Slovenije, z Resolucijo o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v so-
sednjih državah in s tem povezanimi nalo-
gami državnih in drugih dejavnikov Republi-
ke Slovenije in z Resolucijo o odnosih s
Slovenci po svetu lahko prijavijo upravičene
osebe s programi, ki pomenijo umetniške
in kulturne dosežke znotraj posameznih slo-
venskih skupnosti in hkrati zagotavljajo ohra-
njanje ter krepitev narodnostne in kulturne
identitete.

Predmet razpisa je financiranje javnih
kulturnih programov nevladnih in zasebnih
kulturnih organizacij s statusom pravne ose-
be, s sedežem v RS ali zunaj RS, ki so
namenjeni Slovencem zunaj RS (v nadalje-
vanju: programi).

2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne

osebe so: društva, zveze (društev), ustano-
ve in nevladne organizacije, zasebni zavodi
in gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnem področju (v nadaljevanju: upravi-
čene osebe).

Predlagatelj programa je odgovorni no-
silec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa kulturno organizaci-
jo.

Program je po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključena celota (ki mora obsegati naj-
manj 2 do največ 20 programskih enot), ki
je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti
ter ustreza strokovnim kriterijem.

Programska enota je posamezna pro-
gramska aktivnost, na primer: produkcija,
proslava, gostovanje, srečanje, festivalski
dogodek, koncert, razstava, knjižni naslov…

3. Osnovno področje razpisa
Osnovno področje razpisa je kulturna

dejavnost Slovencev zunaj RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-

pisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravi-

čene osebe, ki izpolnjujejo še naslednje
splošne pogoje:

– da so v primeru, če so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;

– ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskem ali projek-
tnem razpisu ministrstva v letu 2002 ali ti-
stih programskih enot, ki so že bile izbrane
na katerem od ostalih razpisov ministrstva;
ne prijavljajo programskih enot, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da predla-
gatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi
programskimi enotami!).

– ne prijavljajo programskih enot, izbra-
nih na rednem letnem javnem razpisu za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vse-
bin na področju medijev v letu 2002 ali re-
dnem letnem javnem razpisu za sofinancira-
nje projektov iz proračunskega sklada za
avdiovizualne medije v letu 2002 (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da predla-
gatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi
programskimi enotami!);

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področje, ki je predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih oseb ter vloge
predlagateljev programov, ki so nepopolne.

5. Splošni razpisni kriteriji:
– kvaliteta (odmevnost, dostopnost, pre-

poznavnost, nagrade, reference);
– kontinuiteta (izkazovanje ciljev in sto-

pnja vključevanja mlajše generacije);
– ohranjanje narodne identitete Sloven-

cev zunaj RS;
– krepitev narodne zavesti (dosežemo s

podpiranjem umetniške in kulturne ustvar-
jalnosti znotraj posameznih slovenskih sku-
pnosti);

– racionalna poraba sredstev.
6. Posebni razpisni kriteriji
Na razpisnem področju bodo predno-

stno obravnavani predlagatelji, ki izpolnjuje-
jo naslednje posebne kriterije:

– izkazovanje izvirne lastne ustvarjalno-
sti;

– tehtnost vsebinske obrazložitve in ute-
meljitve koncepta;

– pri programih, kjer sodelujejo udele-
ženci iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva,
se prednostno sofinancira udeležba zamej-
cev in izseljencev;

– pri programih iz Slovenije bodo imele
prednost programske enote, ki bodo vse-
binsko in terminsko predhodno usklajene,
tako z gostitelji kot medsebojno;

– prednost bodo imeli programi (neko-
mercialnega značaja), ki pomenijo prepoz-
navnost v slovenskem kulturnem prostoru
in/ali promocijo slovenske kulture v medna-
rodni javnosti;

7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi predlagatelja,

ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno podro-
čje so ovrednoteni s točkami in na ocenje-
valnih listih dostopni v razpisni dokumenta-
ciji.

Izbrani bodo tisti programi, ki jih bo mi-
nistrstvo na predlog imenovane strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih pro-
gramov. (Najvišje število prejetih točk za
program, povezan s trajnejšim delovanjem,
je 100 točk, najnižji seštevek točk za posa-
mezni program, ki pomeni uvrstitev v izbor,
je 50 točk. Vsak posamezni kriterij je ovre-
dnoten od 1 do 10 točk.).

8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet program-
skega razpisa Slovenci zunaj RS, znaša:
180,000.000 SIT.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

10. Razpisni rok
Razpis se prične 21. 2. 2003 in zaključi

24. 3. 2003.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce z navodili;
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču

ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na us-

treznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge ter podatke, določene
v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo za kultu-
ro, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do 24. 3.
2003 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečate-
nem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na programski razpis 2003
z oznako ‘P3-03’. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
24. 3. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako ‘dopolnilo – P3-03’.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil: Biserka Močnik, Svetoval-
ka Vlade RS, tel. +386 1 478 2528, e-ma-
il: Biserka.Mocnik@gov.si, Milena Domjan,
Državna podsekretarka, tel. +386 1 478
2525, e-mail: Milena.Domjan@gov.si.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod točko 11.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 1. 4. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

16. Pojasnila
Projekti, ki vsebinsko sodijo med ljubi-

teljske dejavnosti, se prijavljajo na Sklad za
ljubiteljske dejavnosti.

Založniški programi založb, ki po krite-
trijih spadajo na področje ‘Slovenci zunaj
RS’, se prijavljajo na posebnih obrazcih za
založništvo, z oznako P3-03 – Slovenci zu-
naj RS.
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Vse prispele prijave bodo pred končno
odločitvijo ministrstva usklajene z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.

K predlogom gostovanj, ki naj se po
možnosti načrtujejo za daljše obdobje vna-
prej, morajo predlagatelji praviloma predlo-
žiti pisno vabilo s strani izseljenskih organi-
zacij.

Izvajalci kulturnih programov, ki bodo iz-
brani na razpisanem področju navedenega
programskega razpisa, s svojimi projekti ne
bodo mogli kandidirati na projektnem pozi-
vu ali razpisu.

Predlagatelji, katerih vloge bodo zaradi
ugotovitve nepopolnosti ali nepravočasno-
sti zavržene, se lahko po vročitvi sklepa o
zavržbi prijavijo na projektni poziv.

Ministrstvo za kulturo

Št. 70/03 Ob-88510
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrs-
tvo) objavlja

javni poziv
za izbor kulturnih projektov na

področju ‘Slovenci zunaj RS’, ki jih bo v
letu 2003 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo

(v nadaljevanju: projektni poziv z
oznako PP3-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Predmet poziva
Na javni poziv se v skladu s 5. členom

Ustave Republike Slovenije, z Resolucijo o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v so-
sednjih državah in s tem povezanimi nalo-
gami državnih in drugih dejavnikov Republi-
ke Slovenije in z Resolucijo o odnosih s
Slovenci po svetu lahko prijavijo upravičene
osebe s projekti, ki pomenijo umetniške in
kulturne dosežke znotraj posameznih slo-
venskih skupnosti in hkrati zagotavljajo ohra-
njanje ter krepitev narodnostne in kulturne
identitete.

Predmet poziva je financiranje javnih kul-
turnih projektov, ki jih lahko izvajajo pravne
in fizične osebe v RS ali zunaj RS in so
namenjeni Slovencem zunaj RS (v nadalje-
vanju: projekti).

2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne

osebe so: društva, zveze (društev), ustano-
ve in nevladne organizacije, zasebni zavodi
in gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnem področju (v nadaljevanju: upravi-
čene osebe).

Fizične osebe so posamezniki, ki kot
ustvarjalci ali organizatorji prijavljajo pro-
jekt.

Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti dostopen
javnosti ter ustreza strokovnim kriterijem,
npr.: produkcija, proslava, gostovanje, sre-
čanje, festivalski dogodek, koncert, razsta-
va, knjižni naslov…

3. Splošni pogoji za sodelovanje na po-
zivu

3.1 Na javni poziv se lahko prijavijo le
upravičene osebe, ki izpolnjujejo še nasled-
nje splošne pogoje:

– da so v primeru, če so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
izbrani na programskem ali projektnem raz-
pisu ministrstva v letu 2002 ali tistih projek-
tov, ki so že bili izbrani na katerem od osta-
lih razpisov ministrstva; ne prijavljajo pro-
jektov, izbranih na razpisih Filmskega skla-
da RS ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna iz-
java o tem, da predlagatelj ne sodeluje na
razpisu z že izbranimi projekti!),

– ne prijavljajo projektov, izbranih na re-
dnem letnem javnem razpisu za sofinancira-
nje ustvarjanja programskih vsebin na po-
dročju medijev v letu 2002 ali rednem let-
nem javnem razpisu za sofinanciranje pro-
jektov iz proračunskega sklada za
avdiovizualne medije v letu 2002 (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da predla-
gatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi
projekti!);

3.2 Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna

uslužbenka, ki jo imenuje ministrica za po-
dročje, ki je predmet poziva.

Pristojna uslužbenka bo predlagala zavr-
žbo vlog neupravičenih oseb ter vloge pre-
dlagateljev projektov, ki so nepopolne.

4. Splošni kriteriji poziva:
– kvaliteta (odmevnost, dostopnost, pre-

poznavnost, nagrade, reference);
– kontinuiteta (izkazovanje ciljev in sto-

pnja vključevanja mlajše generacije);
– ohranjanje narodne identitete Sloven-

cev zunaj RS;
– krepitev narodne zavesti (dosežemo s

podpiranjem umetniške in kulturne ustvar-
jalnosti znotraj posameznih slovenskih sku-
pnosti);

– racionalna poraba sredstev.
5. Posebni kriteriji poziva
Prednostno bodo obravnavani predlagate-

lji, ki izpolnjujejo naslednje posebne kriterije:
– izkazovanje izvirne lastne ustvarjalno-

sti;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in ute-

meljitve koncepta;
– pri projektih, kjer sodelujejo udeležen-

ci iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva, se
prednostno sofinancira udeležba zamejcev
in izseljencev;

– pri projektih iz Slovenije bodo imeli
prednost projekti, ki bodo vsebinsko in ter-
minsko predhodno usklajeni, tako z gostite-
lji kot medsebojno;

– prednost bodo imeli projekti (nekomer-
cialnega značaja), ki pomenijo prepoznav-
nost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
promocijo slovenske kulture v mednarodni
javnosti;

6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,

ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni kriteriji poziva so ovrednoteni s toč-
kami in na ocenjevalnih listih dostopni v raz-
pisni dokumentaciji.

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo mini-
strstvo po strokovni presoji uvrstilo na sez-

nam odobrenih projektov. (Najvišje število
prejetih točk za projekt je 100 točk, najnižji
seštevek točk za posamezni projekt, ki po-
meni uvrstitev v izbor, je 50 točk. Vsak po-
samezni kriterij je ovrednoten od 1 do 10
točk.).

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga poziva ‘Slovenci’, znaša: 47,276.000
SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

9. Rok poziva
Poziv se prične 21. 2. 2003 in zaključi s

porabo razpoložljivih sredstev ali najkasne-
je 29. 8. 2003.

10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec z navodili;
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagate-

lji dvignejo v vložišču ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).

Dokumentacijo poziva si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javne-
ga poziva (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času poziva zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva tudi poslati.

11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na us-

treznih prijavnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge ter podatke, določene
v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti pre-
dložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do 21. 3.
2003 ali do 29. 8. 2003 oziroma najkasne-
je ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na pro-
jektni poziv 2003 z oznako ‘PP3-03’. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
29. 8. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo poziva in dokumentacija poziva.

Dopolnjevanje vlog je možno do dneva
strokovne presoje vlog, z nujno oznako ‘do-
polnilo – PP3-03’.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil: Biserka Močnik, Svetoval-
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ka Vlade RS, tel. +386 1 478 2528, e-ma-
il: Biserka.Mocnik@gov.si, Milena Domjan,
Državna podsekretarka, tel.: +386 1 478
2525, e-mail: Milena.Domjan@gov.si.

13. Vpogled v dokumentacijo poziva
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v dokumentacijo poziva v vložišču ministrs-
tva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.

14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih po-

ziva obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku presoje strokovne komisije, ki
bo: 1. 4. 2003, 5. 5. 2003, 2. 6. 2003, 1.
7. 2003, 4. 8. 2003 in 5. 09 2003 za
zadnjo presojo vlog.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

15. Pojasnila
Projekti, ki vsebinsko sodijo med ljubi-

teljske dejavnosti, se prijavljajo na Sklad za
ljubiteljske dejavnosti.

Vse prispele prijave bodo pred končno
odločitvijo ministrstva usklajene z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.

K predlogom gostovanj, ki naj se po mož-
nosti načrtujejo za daljše obdobje vnaprej,
morajo predlagatelji praviloma predložiti pi-
sno vabilo s strani izseljenskih organizacij.

Ministrstvo za kulturo

Št. 69/03 Ob-88516
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št 6/03) in Pravilnikom o strokovnih komisi-
jah (Ur. l. RS, št. 109/02), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor predlogov za bivanje

slovenskih umetnikov v ateljeju v New
Yorku, ki jih bo v letu 2003 financirala

Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo

(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
PR-NY-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Financiranje stroškov najemnine umetni-

škega ateljeja v New Yorku ter povračilo
potnih stroškov; zbiranje predlogov za biva-
nje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v ZDA
med 1. 6. 2003 do 28. 2. 2004.

2. Osnovna razpisna področja
Razpis je namenjen vsem posamezni-

kom, ki na področju: uprizoritvenih umetno-
sti, vizualnih umetnosti, književnosti, glas-
be, intermedijskih umetnosti in AV – kulture
delujejo v slovenskem kulturnem prostoru
in se jim omogoči bivanje in delovanje v
umetniškem ateljeju v New Yorku v času od
1. 6. 2003 do 28. 2. 2004.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezni-

ki, ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naš-
tetih področij ter izpolnjujejo pogoje, kot jih
določa razpisna dokumentacija.

Obvezno dokazilo reference o doseda-
njem umetniškem ustvarjanju.

4. Pojasnila za uporabo ateljeja
Kandidat mora uporabljati atelje v skladu

s sporazumom, ki je del razpisne dokumen-
tacije.

Izbranega kandidata se pozove k podpi-
su sporazuma o pogojih bivanja in delova-
nja v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni ne
odzove na poziv ministrstva, se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za bivanje v ate-
ljeju.

Posamezni kandidat lahko v tem času
biva največ do 3 mesece. Ministrstvo si pri-
držuje pravico, da v primeru, ko več kandi-
datov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presoja-

lo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:

1. kakovost dosedanjega dela kandida-
ta,

2. odmevnost v strokovni javnosti,
3. stopnja prispevka k čim učinkovitejši

predstavitvi slovenske umetnosti v ameri-
škem prostoru.

Med prijavami, ki bodo ustrezali navede-
nim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost:

1. predlagateljem, ki so že uspešno
predstavljali slovensko umetnost v ZDA,

2. predlagateljem, ki se izkažejo z refe-
rencami na področju mednarodnega kultur-
nega sodelovanja.

6. Razpisna dokumentacija:
1. besedilo razpisa,
2. prijavni obrazec z navedbo obveznih

prilog,
3. vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
PR-NY-03, znaša 5,500.000 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), v
primeru, da bo uporabnik ateljeja začel z
bivanjem v letu 2004, pa bodo obveznosti
poravnane iz proračunskega leta 2004.

9. Razpisni rok: razpis se začne 21. 2.
2003 in zaključi 24. 3. 2003.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji. Vloga mora biti predlo-

žena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Can-
karjeva 5, 1000 Ljubljana, do 24. 3. 2003
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpi-
raj – Prijava na razpis 2003, Atelje v New
Yorku z oznako PR-NY-03. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
24. 3. 2003 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
26. marca 2003 iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil: Pia Vrhovec, e-mail:
pia.vrhovec@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v razpisno dokumentacijo v vložišču mini-
strstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod 6. točko.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 26. 3. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 124-01-1/2003 Ob-88548
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravniš-
tvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev
v športu (Uradni list RS, št. 35/00) in Let-
nega programa športa Vlade Republike Slo-
venije za leto 2003 objavlja

javni razpis
pripravniških mest strokovnih delavcev

v športu za leto 2003
v športnih društvih, nacionalnih panož-

nih športnih zvezah, zvezah športnih druš-
tev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavo-
dih, gospodarskih družbah, pri zasebnikih
in drugih organizacijah, registriranih za
opravljanje dejavnosti v športu in ustano-
vah, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu (v nadaljnjem besedilu: izva-
jalci letnega programa športa).

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje pripravništva za strokovne delavce v
športu v višini 5,000.000 SIT.

Ministrstvo razpisuje okvirno 8 pripravni-
ških mest, od tega največ dve v prvem raz-
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pisnem roku preostanek, predvidoma šest,
pa v drugem razpisnem roku. Ministrstvo
bo sofinanciralo bruto osebne dohodke iz-
branih pripravnikov za čas trajanja priprav-
ništva.

Kolikor v prvem roku ne bo izbranih raz-
pisanih pripravniških mest, se število pro-
stih mest v drugem razpisnem roku ustrez-
no poveča.

Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci letne-

ga programa športa s kandidati, ki na podla-
gi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
in Pravilnika o pripravništvu in strokovnih iz-
pitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list
RS, št. 35/00) izpolnjujejo pogoje za oprav-
ljanje strokovnega dela v športu.

Kandidati morajo imeti visokošolsko izo-
brazbo športne smeri in se bodo pri izvajal-
cu letnega programa športa usposabljali za
samostojno opravljanje vzgojno-izobraževal-
nega dela na področju športa.

Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se pri-

javijo na obrazcu Prijavnica na javni razpis
pripravniških mest strokovnih delavcev na
področju športa. Priložiti je potrebno tudi
obrazec – Izjava izvajalca letnega programa
športa. Obrazca lahko kandidati dobijo
spletnih straneh ŠPIC ali na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport – Urad za šport,
Trubarjeva 3, Ljubljana, vsak delavnik med
8. in 15. uro. K prijavi je potrebno priložiti
tudi dokazilo o visokošolski izobrazbi špor-
tne smeri (overjena kopija diplome).

Pogoji in merila za izbor
Na razpisu se lahko prijavijo izvajalci let-

nega programa športa, ki podajo izjavo, da
bodo pripravnika po končanem pripravniš-
tvu zaposlili najmanj za eno leto za opravlja-
nje vzgojno-izobraževalnega dela na podro-
čju športa.

Kandidati morajo imeti visokošolsko izo-
brazbo športne smeri.

Ministrstvo bo sofinanciralo pripravnike
v športnih panogah oziroma disciplinah
rednega programa olimpijskih iger.

Pri izbiri bodo imeli prednost štipendisti
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Rok prijave
– 10. 3. 2003 z začetkom dela 1. 4.

2003 in
– 15. 9. 2003 za začetkom dela 1. 10.

2003.
Način prijave
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport – Urad za šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v za-
prtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko po-
slane po pošti, najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Na ovojnici mora biti razvidno:

– polni naslov vlagatelja in ministrstva,
– pripis “Javni razpis – Pripravništvo

2003 – Ne odpiraj”.
Nepopolnih in neustreznih vlog ne bo-

mo obravnavali.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pri-

pravniških mest na področju športa za leto
2003, lahko dobite na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport – Urad za šport, tel.
244-11-14 ali e-mail: igor.kogoj@gov.si.

Postopek izbora
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-

sneje v roku 30 dni od poteka roka prijave.
Z izbranimi izvajalci letnega programa špor-

ta in kandidati bodo sklenjene ustrezne po-
godbe o pripravništvu, ki bodo urejale med-
sebojna razmerja med ministrstvom, izvajal-
cem letnega programa in pripravnikom.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 605-06-1/2003 Ob-88549
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o šti-
pendiranju za delovanje na področju športa
(Uradni list RS, št. 51/00) in Letnega pro-
grama športa Vlade Republike Slovenije za
leto 2003

javni razpis
kadrovskih štipendij za študente za

delovanje na področju športa za leto
2003

Predmet razpisa
V letu 2003 razpisuje Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport (v nadaljevanju: mini-
strstvo), kadrovske štipendije za študente,
ki niso v rednem delovnem razmerju ali niso
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in se
bodo po končanem študiju zaposlili pri de-
lodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvaja-
nje programov panožnih športnih šol ali dru-
gih projektov, ki jih vodi ministrstvo, oziro-
ma pri drugih delodajalcih na področju špor-
ta ali bodo opravljali delo kot zasebni športni
delavci, vendar le v soglasju z ministrstvom.

Ministrstvo razpisuje največ 8 štipendij
za študente tretjega, četrtega letnika ali ab-
solventom trenerske smeri Fakultete za
šport. Štipendije bodo dodeljene samo štu-
dentom v olimpijskih športih. Štipendija se
dodeljuje za dodiplomski študij.

Pogoji in postopek prijave
Prijava za štipendiranje mora biti podana

na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati dobijo
na spletnih straneh ŠPIC ali na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport – Urad za šport,
Trubarjeva 3, Ljubljana.

Poleg izpolnjene prijave je potrebno pri-
javi priložiti še naslednja dokazila:

1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik študi-
ja, smer študija in izbirni predmet,

2. dokazilo o študijskem uspehu pred-
hodnega študijskega leta,

3. priporočila nacionalne panožne šport-
ne zveze za kandidata (morebitni športni
dosežki, dosedanje delo v športu),

4. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista zaposlil,

5. potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

6. kratek življenjepis.
Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovoj-

nici in z oznako “ Ne odpiraj, javni razpis –
štipendije ” na prvi strani ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani, na naslov
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport –
Urad za šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo prijav je 10. 3. 2003.

Izbira štipendistov
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati vi-

šjih letnikov študija, z boljšim študijskim uspe-
hom, več izkušnjami pri delu v športu in aktiv-
ni športniki. Pri izbiri bo upoštevana tudi us-
trezna regijska razporeditev kadrov in pokri-
tost po športnih disciplinah oziroma panogah.

Neustreznih in nepopolnih prijav ter pri-
jav, ki bodo vložene po roku, ministrstvo ne
bo obravnavalo.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od preteka roka za
oddajo prijav.

Z izbranimi kandidati se bodo sklenile
pogodbe o štipendiranju. Štipendiranje se
bo pričelo z aprilom 2003.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa ka-
drovskih štipendij za delovanje na področju
športa za leto 2003 lahko dobite na Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport – Urad
za šport, tel. 244-11-14, ali na e-pošti:
igor.kogoj@gov.si.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 601-03-13/2003 Ob-88550
Na podlagi Pravilnika o subvencionira-

nju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, objavlja

razpis
za izbiro študentskih domov

I. Razpis se objavlja za izbiro zasebnih
zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb,
registriranih za dejavnost študentskih do-
mov (v nadaljnjem besedilu: zasebni štu-
dentski domovi), ki jim bo ministrstvo dode-
ljevalo subvencije za bivanje študentov.

II. Okvirna vsota denarja, namenjena za
subvencioniranje bivanja študentov v zase-
bnih študentskih domovih v študijskem letu
2003/2004, je 84,000.000 SIT.

Subvencija za posameznega študenta,
ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencio-
niranje bivanja, se bo začela izplačevati po-
tem, ko bo z njim zasebni študentski dom
sklenil nastanitveno pogodbo oziroma
aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga
bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l.
RS, št. 22/01) ministrstvu pošiljale pisarne
za študentske domove. Nakazovale se bo-
do mesečno, način in postopek njihovega
izplačevanja se bo natančno opredelil v po-
godbi, sklenjeni med ministrstvom in izbra-
nim zasebnim študentskim domom.

III. Na razpis se lahko prijavijo zasebni
študentski domovi, ki:

1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne

prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, ku-

hanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,

– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napelja-

ve po sanitarno-tehničnih predpisih ter red
in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;

2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsa-
ko študijsko leto objavi ministrstvo;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija.

IV. Zasebni študentski domovi morajo
prijavi na razpis priložiti:

1. dokazilo pristojnega organa o tem, da
so registrirani za dejavnost študentskih do-
mov;
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2. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim števi-
lom postelj, namenjenih za študente, upra-
vičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;

3. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je treba na-
vesti podatke za vsako skupino sob pose-
bej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz kate-
rih je sestavljena;

4. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;

5. izjavo o tem, da bodo študentu zma-
njšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija.

V. Prijavo s prilogami je treba poslati Mi-
nistrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljub-
ljana, Trg OF 13, do 3. marca 2003 do
12. ure v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano: «Ne odpiraj – prijava na razpis za
izbiro študentskih domov« in naslov pošilja-
telja. Odpiranje vlog bo 6. marca 2003 ob
13. uri v sejni sobi ministrstva, Trg OF 13,
4. nadstropje.

VI. Postopek za izbiro bo vodila komisija
ministrstva. Minister za šolstvo, znanost in
šport bo najkasneje do 14. marca 2003
sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljeva-
nje subvencij za bivanje študentov.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-88552
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02) in 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 101/01
– US RS in 108/02) ter v skladu s Pravilni-
kom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02 in 88/02) Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programa Znanost

mladini v letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo): Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje pro-

gramov raziskovalne dejavnosti med mladi-
mi, ki bodo zagotavljali:

– krepitev popularizacije znanosti in ra-
ziskovalnega dela, predvsem med osnov-
nošolsko in srednješolsko mladino,

– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj s področja razisko-
valne dejavnosti ter iskanje novih,

– pospeševanje raziskovalne dejavnosti
na lokalnih in regijskih nivojih in so zajeti v
tematskih sklopih:

a) srečanja in tekmovanja mladih razi-
skovalcev, tehnikov in inovatorjev,

b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,

c) regionalni centri,
d) ostale naloge: mednarodno sodelo-

vanje, publiciranje, usposabljanje.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze društev, JRO, ustanove, šole, sku-
pnosti šol in javni zavodi, ki izvajajo pro-
gram, opredeljen v točki 2.

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec in naslednje samostojne pri-
loge:

– predstavitev vlagatelja z navedbo vse-
bine dejavnosti na raziskovalnem področju,

– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev,

– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na

raziskovalnem področju in reference.
4. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokov-

na komisija, ki jo imenuje minister pristojen
za šolstvo, znanost in šport.

Imenovana strokovna komisija pripravi tu-
di predlog prejemnikov sredstev in ga pre-
dloži v odločanje ministru pristojnemu za
šolstvo, znanost in šport.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-
na naslednja merila:

– zastopanost vseh tematskih sklopov iz
2. točke,

– teritorialna razsežnost programa,
– kontinuiteta izvajanja,
– ekonomičnost in realnost finančne

konstrukcije,
– reference vlagatelja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 48,000.000 SIT.
Višino subvencije določi minister glede

na razpoložljiva proračunska sredstva in gle-
de na merila, opredeljena v 5. točki tega
razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2003, v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predloži-
tve: ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 21. 3. 2002 do 12. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava

na razpis za sofinanciranje programa Zna-
nost mladini”,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev

sredstev
Javno odpiranje vlog, na katero so vabljeni

predstavniki vlagateljev z ustreznimi pisnimi
pooblastili, bo v torek, 25. 3. 2002 ob 10. uri
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Urad za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od za-
ključka razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo vsak delavnik med 7. in 16.
uro na recepciji Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana ali
poiščejo na domači internetni strani MŠZŠ
(http://www.mszs.si/slo/).

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo pri Almiri Bremec, soba 402, ali po
telefonu 01/478-4661.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 463 Ob-88349
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja silosov za moko,
b) kraj in vrsta objektov:

1. Pekarna Koper d.o.o., Bertoki, Po-
beška c. 15, 2 plastična silosa z zmoglji-
vostjo po 50 ton.

Izhodiščna cena je 690.000 SIT (brez
zemljišča).

2. Klasje Celje d.d., Pekarna Sevni-
ca, Sevnica, Planinska c. nn, plastičen si-
los zmogljivosti 50 ton in 35 ton zmogljivo-
sti v drugem plastičnem silosu z zmogljivos-
tjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 430.000 SIT (brez
zemljišča).

3. Pekarna d.o.o. Postojna, Kolod-
vorska 5c, Postojna, plastičen silos z zmo-
gljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 420.996 SIT (brez
zemljišča).

4. Pekarna Kranj d.d., Naklo, Cesta
na Okroglo 5, plastičen silos zmogljivosti
50 ton in 17 ton zmogljivosti v drugem pla-
stičnem silosu z zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 484.100 SIT (brez
zemljišča).

3. Cenitev silosov je pripravil sodno za-
priseženi cenilec za gradbeno stroko.

4. Silosi se odprodajajo posamično ali v
celoti, po sistemu videno-kupljeno. Predpi-
sane davčne dajatve in stroške prepisa pla-
ča kupec.

5. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

6. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji silosov, se šteje, da odsto-
pa od pogodbe.

V tem primeru se varščina ne vrača.
7. Način in rok plačila: najugodnejši po-

nudnik je dolžan plačati kupnino ob podpi-
su pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.

Položena varščina se všteje v kupnino.
8. Višina varščine: pred odpiranjem po-

nudb morajo ponudniki položiti varščino v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.
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9. Ogled silosov je možen po predho-
dnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.

10. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 4. 3. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

silosov v (napišite kraj) ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-
nik fizična oseba.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 3. 2003 ob 9. uri,
v sejni sobi v VII. nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 090/29 Ob-88517
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika (blaga, storitev

oziroma gradbenih del): Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.

3. (a) Vrsta in količina: obnova HE Med-
vode – LOT G: Izvedba gradbenih in
obrtniško zaključnih del.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in možnosti predložitve ponud-
be za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vse skupaj.

4. Datum dobave/izvedbe, če je predvi-
den: /

5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Mirko Javeršek, univ. dipl. inž. el.,
tel. 01/47-49-220, 041/784-083,
01/47-49-274, faks 01/47-49-222.

(b) Pogoji za prevzem razpisne doku-
mentacije: dvig je možen ob predhodni te-
lefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 80.000
SIT (v ceni je vključen 20% DDV) je potre-
bno plačati na TRR št. 03106-1002519638
pri SKB d.d. banki. Na virmanu mora biti
navedeno “Obnova HE Medvode, LOT G”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 4. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2003, Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: /

10. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (največ 74 točk),
– reference ponudnika (največ 26 točk).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na razpisu lahko sodelujejo samo us-
trezno usposobljena gradbena in trgovska
podjetja.

12. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 2. 2003.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 321-5/2003 Ob-88302
Na podlagi 6. člena Pravilnika o dode-

ljevanju sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva
v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 72/02),
4. člena Pravilnika o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Jesenice
(Ur. l. RS, št. 105/02) in sklepa 2. seje
Odbora za gospodarstvo z dne 5. 2. 2003
ter na podlagi Pogodbe o medsebojnem
sodelovanju med Občino Jesenice in Go-
renjsko banko d.d. Kranj, objavlja Občina
Jesenice

razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje

razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Jesenice

1. Posojila so namenjena samostojnim
podjetnikom posameznikom, kmetom ter
malim in srednje velikim gospodarskim dru-
žbam v zasebni in mešani lasti (v nadaljeva-
nju: družbe), ki bodo tako pridobljena sred-
stva vložili v razvoj in razširitev poslovanja v
Občini Jesenice, in sicer:

– dolgoročna posojila z rokom vračila do
7 let za nakup, gradnjo, prenovo in adapta-
cijo poslovnih prostorov; nakup opreme; od-
piranje novih delovnih mest, povezano z
ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva.

2. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:

– samostojni podjetniki,
– družbe,
– kmetje.
Sedež prosilca mora biti na območju Ob-

čine Jesenice.
3. Prednost pri dodelitvi kreditov imajo

prosilci, ki:
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnost

v Občini Jesenice;
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo

nova delovna mesta v proizvodnih in stori-
tvenih dejavnostih v Občini Jesenice;

– imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v
doseganje višje kvalitete proizvodov in stori-
tev ter zagotavlja ekološko neoporečen pro-
izvodni proces;

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki so izvozno usmerjene ali nado-
meščajo uvoz;

– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitet-
nejše storitve občanom in turistom;

– kmetje, ki jim kmetijstvo predstavlja
glavni vir dohodka;

– kmetje, ki svojo dejavnost razširjajo v
smislu razvoja dopolnilnih in dodatnih de-
javnosti na kmetijah;

– investirajo v razvoj turistične ponudbe
(povečevanje turističnih kapacitet, obnova
obstoječih).

4. Posojila se dodeljujejo z najdaljšo do-
bo vračila do 7 let.

Za posojila je namenjen kreditni poten-
cial v skupni višini 89,000.000 SIT.

5. Obrestna mera za posojila znaša TOM
+1,5%.

Posojilojemalec bo sklenil z banko indi-
vidualno pogodbo, v kateri bodo opredelje-
ne pravice in obveznosti med banko in po-
sameznimi posojilojemalci ter morajo biti v
skladu s pogoji razpisa in pogodbe, skle-
njene med občino in banko.

6. Posojilni pogoji
Znesek posojila: v odvisnosti od plačilne

sposobnosti prosilca in možnosti zavarova-
nja posojila, maksimalno do višine, kot je
določena v Pravilniku o dodeljevanju sred-
stev občinskega proračuna za pospeševa-
nje razvoja obrti in podjetništva v Občini
Jesenice in Pravilnika o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Jesenice.

Odplačilna doba: do 7 let.
Obrestna mera: fiksna 1,5% letno.
Način plačila obresti: mesečno na pod-

lagi obračuna.
Realno vrednotenje posojila: posojilo se

revalorizira s temeljno obrestno mero.
Način vračanja posojila: v mesečnih

obrokih glede na dobo odplačila posojila.
Zavarovanje posojila: skladno s Pravilni-

kom o oblikah zavarovanja posojil Gorenj-
ske banke d.d., Kranj.

Stroški odobritve posojila: 0,5% od zne-
ska, minimalno 30.000 SIT.

Ostali stroški: v skladu s tarifo nadome-
stil Gorenjske banke d.d., Kranj.

Poslovno sodelovanje z banko: posojilo-
jemalci morajo v Gorenjski banki d.d., Kranj
odpreti transakcijski račun in preko banke
voditi najmanj 30% celotnega plačilnega
prometa.

7. Vloge se zbirajo na Gorenjski banki
d.d. Kranj, Poslovni enoti Jesenice, do po-
rabe sredstev oziroma do 31. 12. 2003.

Obrazce prosilci lahko dvignejo na se-
dežu Gorenjske banke d.d. Kranj, PE Jese-
nice, Cesta maršala Tita 8, Jesenice.

Občina Jesenice

Št. 321-4/2003 Ob-88304
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dode-

ljevanju proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Jesenice (Ur. l. RS, št. 105/02) in sklepa
2. seje Odbora za gospodarstvo pri Občin-
skem svetu Občine Jesenice z dne 5. 2.
2003 objavlja Občina Jesenice

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Jesenice za leto

2003
I. Predmet razpisa
1. Dodelitev proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Jesenice za leto 2003. Občina
Jesenice namenja za v tem razpisu navede-
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ne namene skupaj 8,730.000 SIT prora-
čunskih sredstev.

2. Pravico do kandidiranja za sredstva iz
tega razpisa imajo fizične osebe – kmetje,
ki svojo dejavnost opravljajo na območju
Občine Jesenice in pravne osebe s sede-
žem v Občini Jesenice oziroma katerih de-
javnost pokriva tudi območje Občine Jese-
nice in izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev iz
tega razpisa imajo kmetje, ki jim kmetijstvo
predstavlja glavni vir dohodka.

4. Sredstva razpisa se dodeljujejo do
porabe razpoložljivih sredstev za določen
namen.

II. Vrste intervencij razpisa
Sredstva se v skladu z določili Pravilnika

o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 105/02)
dodeljujejo za naslednje namene:

1. Rastlinska proizvodnja
1. 1. Sofinanciranje težjih pogojev obde-

lave.
Višina pomoči: do 30.000 SIT/ha glede

na težavnost.
Višina razpoložljivih sredstev: 3,000.000

SIT.
Rok za prijavo: 14. avgust 2003.
1.2. Sofinanciranje analize krme in zem-

lje
Višina pomoči: do 70% stroškov analize

zemlje in krme.
Višina razpoložljivih sredstev: 350.000

SIT.
Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-

ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).
2. Živinoreja
2.1. Sofinanciranje umetnega osemenje-

vanja živine
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov umetnega osemenjevanja govejih ple-
menic in plemenskih svinj v kmečki reji.

Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-
ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).

2.2. Sofinanciranje veterinarske preven-
tive

Višina pomoči: do 100% stroškov za iz-
vedbo analize somatskih celic in uree, do
70% stroškov za izvedbo analize vzorcev
mleka komercialne kontrole in do 50% stro-
škov za izvedbo ostalih navedenih ukrepov.

Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-
ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).

2.3. Sofinanciranje klanja živine
Višina pomoči: do 50% stroškov za

opravljeno storitev zakola.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000

SIT.
Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-

ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).
2.4. Sofinanciranje pregledov molznih

strojev
Višina pomoči: do 70% stroškov pregle-

da molznega stroja.
Višina razpoložljivih sredstev: 20.000

SIT.
Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-

ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).
3. Spodbujanje investicij na kmetijah

3.1. Sofinanciranje novih investicij v
kmečko gospodarstvo in nakupa nove te-
hnološke opreme na kmetijah.

Višina pomoči: do 40% upravičenih stro-
škov za posamezni namen oziroma 50% za
območja z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost.

Višina razpoložljivih sredstev: 800.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. oktober 2003.
4. Spodbujanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti in turistične dejavnosti na kmetijah
4.1. Sofinanciranje dopolnilnih dejavno-

sti na kmetijah
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov za posamezni namen.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000

SIT.
Rok za prijavo: 31. oktober 2003.
4.2. Sofinanciranje turistične dejavnosti

na kmetijah
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov za posamezni namen.
Višina razpoložljivih sredstev: 350.000

SIT.
Rok za prijavo: 31. oktober 2003.
5. Spodbujanje razvoja kmetijstva in eko-

loškega kmetovanja
5.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Višina pomoči: do 50% stroškov kontro-

le ekološkega kmetovanja pooblaščene or-
ganizacije.

Višina razpoložljivih sredstev: 50.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-
ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).

5.2. Sofinanciranje investicij hladilnih na-
prav za mleko in zbiralnic mleka

Višina pomoči: do 30% višine celotne
vrednosti investicije.

Višina razpoložljivih sredstev: 260.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. oktober 2003
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Priprava in izvajanje projektov na po-

dročju kmetijstva
Višina pomoči: upravičeni stroški po po-

sameznem projektu se določijo na podlagi
sklenjene pogodbe med naročnikom in iz-
branim izvajalcem projekta, in sicer do viši-
ne 100%.

Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. oktober 2003.
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti
7.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnil-

nih dejavnosti na kmetijah
Višina pomoči: do 100% se krijejo upra-

vičeni stroški izobraževanja pooblaščenim
izvajalcem izobraževanja posameznih pro-
gramov, do 100% se krijejo stroški najema
prostorov in do 50% se krijejo upravičeni
stroški izobraževanja kmetom (udeležencem
izobraževanja).

Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. maj 2003 (prva tran-
ša) in 31. oktober 2003 (druga tranša).

7.2. Podpora za delovanje strokovnih
društev, ki delujejo na področju kmetijstva

Višina pomoči: do 30% upravičenih stro-
škov finančno ovrednotenega programa.

Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.

Rok za prijavo: 31. oktober 2003.

8. Druge intervencije v kmetijstvo
8.1. Pomoč ob naravnih nesrečah na

kmetijah
Način pridobitve pomoči: na podlagi pre-

dloga Oddelka za gospodarstvo občine Je-
senice sprejme sklep o odobritvi sredstev
in njihovi višini Odbor za gospodarstvo pri
Občinskem svetu občine Jesenice.

Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.

Rok za prijavo: 20. december 2003.
9. Urejanje kmetijskih zemljišč
9.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in do-

stopov do obdelovalnih in gozdnih površin
Višina pomoči: do 70% upravičenih stro-

škov strojnih del za ureditev zemljišča oziro-
ma ureditve poljskih poti.

Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.

Rok za prijavo: 30. april 2003.
III. Način prijave
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega

roka za posamezni namen v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Občina Jesenice, Oddelek
za gospodarstvo, Cesta maršala Tita 78,
4270 Jesenice.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis “intervencije
v kmetijstvo” in s pripisom številke namena,
za katerega prosilec oddaja prijavo”.

Vloge bo komisija odpirala v 7 dneh od
poteka roka za prijavo. Odpiranje prijav ni
javno. Ustrezne sklepe bodo prijavitelji pre-
jeli v 30 od poteka roka za prijavo.

IV. Razpisna dokumentacija in informaci-
je

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delavnik
med 9. in 10. uro, vsako sredo pa tudi med
14. in 16. uro v sobi št. 11 na Občini Jese-
nice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta m.
Tita 78a, Jesenice in na internet strani Ob-
čine Jesenice: http://www.jesenice.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je mogoče dobiti na Občini Jesenice,
Oddelek za gospodarstvo, kontaktna ose-
ba Metka Lotrič, tel. 04/586-92-60, prav
tako vsak delovnik med 9. in 10. uro, vsako
sredo pa tudi med 14. in 16. uro.

Občina Jesenice

Št. 033/03 Ob-88362
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, 22/98) in 12. člena Pravilnika za
vrednotenje programov športa v občini Bo-
rovnica in zagotavljanju sredstev za obrato-
valne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
76/00) Občina Borovnica objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov na področju športa v letu
2003

1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih

otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport.

1.2. Športno-rekreativni program za vse
1.3. Programi kakovostnega in vrhunske-

ga športa
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1.4. Programi izobraževanja in usposab-
ljanja

1.5. Promocija športa, prireditve
1.6. Obratovalni stroški športnih objek-

tov
1.7. Športna oprema
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna druš-

tva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni
na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o
gospodarskih družbah, če imajo v svoji de-
javnosti registrirano izvajanje športne dejav-
nosti, s sedežem v občini Borovnica.

2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zago-

tavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje in ki vključujejo večje število ude-
ležencev v posamezne programe.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

3. Vsebina naloge
– izpolnjena prijava za sofinanciranje

(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija

odločbe o registraciji od pristojnega uprav-
nega organa in fotokopija obvestila Statistič-
nega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti),

– poročilo o porabi sredstev za leto
2002,

– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2003 z viri fi-
nanciranja,

– izjavo odgovorne osebe, da so nave-
deni podatki v prijavi na razpis točni.

4. Roki in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani dvignejo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo kandidati poslati na naslov Občina Bo-
rovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica z
oznako: Javni razpis – šport 2003 – ne
odpiraj”, upoštevane bodo vse vloge, ki bo-
do prispele na Občino Borovnica do 15. 3.
do 12. ure;

– kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge bo na voljo dodatni petdnevni rok.
Kolikor v določenem roku ne dopolni vloge
bo le-ta zavržena.

5. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu u merili za vrednotenje pro-
gramov športa.

6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po spreje-
tju proračuna Občine Borovnica. Z izbrani-
mi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Borovnica

Št. 033/03 Ob-88363
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Pravil-
nika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
občini Borovnica (Naš časopis, Februar
2002) Občina Borovnica objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

ljubiteljskih kulturnih programov
1. Predmet razpisa
1.1. Redna dejavnost kulturnih društev
1.2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov

na področju kulture
1.3. Kulturni projekti

Na razpisu lahko sodelujejo kulturna
društva in druga društva in javni zavodi, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvaja-
nje kulturne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.

Za sofinanciranje dejavnosti pod zap.
1.3. lahko pridobijo sredstva tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven občine Borovnica, če
se projekt izvaja na območju Občine Borov-
nica.

2. Vsebina vloge za program 1.1 in 1.2.
– izpolnjena prijava za sofinanciranje –

(KD-1);
– podatki o članstvu, vajah, mentorju,

izobraževanju – (KD-2);
– sofinanciranje prijave za izvedbo pro-

jekta – (KD-P);
– dokazilo o registraciji od pristojnega

upravnega organa, fotokopijo obvestila Sta-
tističnega urada RS o razvrstitvi po dejavno-
sti ali fotokopijo izvlečka iz Statuta, iz kate-
rega je razvidna dejavnost;

– poročilo o dejavnosti v preteklem letu
(tudi finančno);

– program dela in finančni načrt za leto
2003;

– izjavo odgovorne osebe, da so podat-
ki v prijavi na razpis točni.

3. Občina bo sofinancirala naslednje
projekte oziroma prireditve:

3.1. Prireditve ob državnih praznikih
– Slovenski kulturni praznik
– Dan državnosti 25. junij,
– Dan samostojnosti 26. december
3.2. Samostojni koncert oziroma gleda-

liška predstava
3.3. Likovna delavnica
3.4. Organizacija občinske ali medob-

činske revije pevskih zborov
3.5. Rock-etno ali jazz prireditve
3.6. Novoletni koncert oziroma priredi-

tev
3.7. Veseli večer
3.8. Druge kulturne prireditve
Občina Borovnica bo sofinancirala po

eno prireditev po posamezni točki razen,
točka 3.8. po kateri bo sofinancirala do 5
prireditev.

4. Rok in način prijave
– razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani dobijo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo kandidati poslati na naslov Občina Bo-
rovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica v
zaprti kuverti z oznako “javni razpis – kultu-
ra 2003 – ne odpiraj”;

– upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 15. mar-
ca 2003;

– nepopolne vloge bo možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila komisije,
kolikor vloga ne bo dopolnjena bo zavrže-
na.

5. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v roku 30 dni po spre-
jetju proračuna za leto 2003. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Borovnica

Ob-88346
V skladu s 47. členom Zakona o stav-

bnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in po
sklepu Občinskega sveta 46500-34/2003
7 1 z dne 3. 2. 2003, objavlja Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, Ormož

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje so gradbene parce-

le s:
a) parc. št. 835/7 njiva v izmeri 591 m2

pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za katero
je izklicna cena 1,496.936 SIT;

b) parc. št. 835/8 njiva v izmeri 822 m2

pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za katero
je izklicna cena 2,082.033 SIT;

c) parc. št. 835/9 njiva v izmeri 621 m2

pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za katero
je izklicna cena 1,572.923 SIT;

d) parc. št. 835/10 njiva v izmeri 596 m2

pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za katero
je izklicna cena 1,509.601 SIT;

e) parc. št. 835/11 travnik v izmeri
565 m2 pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za
katero je izklicna cena 1,431.081 SIT;

f) parc. št. 835/15 travnik v izmeri
628 m2 pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za
katero je izklicna cena 1,590.653 SIT;

g) parc. št. 835/16 travnik v izmeri
623 m2 pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za
katero je izklicna cena 1,577.989 SIT;

h) parc. št. 835/17 travnik v izmeri
622 m2 pripisana k zkv 753 k.o. Ormož, za
katero je izklicna cena 1,575.456 SIT.

II. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano - kupljeno;
b) uspešni ponudnik mora v 30 dneh od

obvestila, da je izbran skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh
od sklenitve pogodbe. Če kupec ne bo skle-
nil pogodbe in plačal kupnine v dogovorje-
nih rokih, se šteje, da odstopa od nakupa,
morebiti že sklenjena pogodba se šteje za
razdrto, plačano varščino pa kot skesnino
obdrži prodajalec;

c) ponudbe za nakup nepremičnine mora-
jo vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov;

– ponujeno ceno;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

– način in rok plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
III. Izklicne cene za posamezne nepre-

mičnine iz I. točke tega razpisa so določe-
ne na podlagi cenitve sodno zapriseženega
cenilca gradbene stroke.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu: na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na TRR prodajal-
ca: Občina Ormož, 01287-0100018046.

Izbranemu ponudniku bo varščina brez-
obrestno všteta v kupnino, ostalim ponudni-
kom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru.

V. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

VI. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
posalti najkasneje do 15. marca 2003 na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, pod oznako “Javni razpis, ne-
premičnine – ne odpiraj!”

VII. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, pri
Zinki Hartman, tel. 7415-310 ali Klavdiji Me-
dik, tel. 7415-328. Ogled je mogoč po
predhodnem dogovoru.

Občina Ormož
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Razpisi delovnih
mest

Št. 111-12/2003-0515 Ob-88280
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Idriji.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 28/2003 Ob-88315
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:

– računovodja
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som, začetek dela 1. 5. 2003,
– učitelja slovenskega jezika
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som, za čas od 1. 9. 2003,
– učitelja - knjižničar - angleški jezik

ali (knjižničar - slovenski jezik)
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som, za čas od 1. 9. 2003,
– tri učitelje za razredni pouk
za določen čas s polnim delovnim ča-

som, za čas od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004,
– učitelja slovenskega jezika - zgo-

dovina
za določen čas s polnim delovnim ča-

som, za čas od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Nazarje

Št. 13-2003 Ob-88485
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi
s tretjim odstavkom 61. člena in četrtim od-
stavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Urad-
ni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
28/00), je Svet sodnikov za prekrške na
17. seji 11. februarja 2003 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

namestnika predstojnice Sodnika za
prekrške Gornja Radgona.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z opi-
som svoje strokovne dejavnosti in organizacij-
skimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkci-
jo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekr-
ške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljub-
ljana, v 15 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Št. 16-2003 Ob-88486
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi
s tretjim odstavkom 61. člena in četrtim od-
stavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Urad-
ni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
28/00), je Svet sodnikov za prekrške na
17. seji 11. februarja 2003 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

namestnika predstojnice Sodnika za
prekrške Ljubljana.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z opi-
som svoje strokovne dejavnosti in organizacij-
skimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkci-
jo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekr-
ške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljub-
ljana, v 15 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-88612
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto za
diplomiranega pravnika (za nadome-

ščanje) z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– lahko tudi pripravnik,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-

čen čas, eno leto, s polnim delovnim časom.
Delodajalec si pridržuje pravico, da na

razpis ne izbere nobenega izmed prijavlje-
nih kandidatov.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Št. 10 Ob-88617
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič-Ru-

dnik, Gradaška 24, Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predvideni začetek dela bo 24. 6. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva k
imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju za-
htevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkuš-
njah, kratkim življenjepisom ter programom
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandat-
no obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Ljublja-
na Vič-Rudnik, Gradaška 24, Ljubljana, z oz-
nako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 165-02-5/2003 Ob-88626
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi tre-

tjega odstavka 283. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju, objavlja razpis za imenova-
nje za izvršitelja, in sicer:

1 prosto mesto za izvršitelja s sede-
žem na območju Okrajnega sodišča v
Ljubljani.

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor iz-
polnjuje naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splo-

šno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridob-

ljen strokovni naslov univerzitetni diplomira-
ni pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrifici-
rano v tujini pridobljeno diplomo pravne fa-
kultete;

4. da ima najmanj dve leti delovnih izku-
šenj;

5. da je opravil izpit za izvršitelja po pro-
gramu, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje;

6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za

opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot
javnega pooblastila;

8. da ima opremo in prostore, ki so po-
trebni in primerni za opravljanje dejanj izvrš-
be in zavarovanja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti na-
slednja dokazila:

pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu,
pod 2. točko – zdravniško potrdilo spe-

cialista medicine dela,
pod 3. točko – potrdilo o doseženi sto-

pnji in vrsti izobrazbe,
pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih

najmanj dveletnih delovnih izkušnjah,
pod tč. 5 – potrdilo o opravljenem izpitu

za izvršitelja,
pod 6. točko – dokazilo o aktivnem zna-

nju slovenskega jezika (spričevalo o konča-
nem šolanju v RS, s potrdilom o aktivnem
znanju slovenskega jezika ali na drug ustre-
zen način),

pod 7. točko – izpisek iz kazenske evi-
dence (ne sme biti starejše od 30 dni),

pod 8. točko – dokazilo o lastništvu ozi-
roma pravici uporabe prostorov z opremo
ter primernim vozilom po pravilniku o mini-
malnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja.

Pisne prijave na razpis za imenovanje za
izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 7/03 Ob-88655
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovi-

tvi Javnega zavoda mladinski center (Ur. ve-
stnik MO Velenje št. 45/98) Svet zavoda
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Javnega zavoda mladinski
center Šmartno ob Paki.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. da ima najmanj 4. stopnjo izobrazbe,
2. da ima 5. let delovnih izkušenj na

vsebinsko podobnih delih in nalogah,
3. da predloži program dela in program

razvoja mladinskega centra,
4. da je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja 4 leta.

Pisna prijava z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev se pošlje v zaprti kuver-
ti, z oznako “za razpisno komisijo” 8 dni po
objavi na naslov: Javni zavod mladinski cen-
ter Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
p.p. 9, 3327 Šmartno ob Paki.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Z izbranim kandidatom bo podpisana po-
godba o pogodbenem opravljanju dela.

Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki
bo kvalitetnejše pripravil program dela in
program razvoja mladinskega centra.

Javni zavod
Mladinski center
Šmartno ob Paki

Druge objave
Ob-88355

PHARE Nacionalni program 2000 – Ekonomska in socialna kohezija, Donacijska shema za Savinjsko regijo ‘’Aktiviranje zaposlitvenih
potencialov na lokalni ravni’’

Pogodbe za nepovratna sredstva
sklenjene novembra in decembra 2002

Vir financiranja: PHARE SI0004.02, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
V okviru javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002 (Ob-70452), so bile sklenjene naslednje

pogodbe za nepovratna sredstva:

Prijavitelj: Naslov projekta Trajanje Znesek Delež skupnih
Naziv in kraj projekta dodeljenih upravičenih

(meseci) sredstev stroškov
(EUR) projekta (%)

Šolski center Celje, Celje Osnove orodjarstva – ABC 11 172.269,49 75,00

Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi Spodbujanje za zaposlovanje in razvoj podjetništva 10 50.000,00 71,63

Študentski servis Ljubljana, Ljubljana Get-Work – zgrabi priložnosti 11 149.622,19 70,97

Zavod Janeza Smrekarja, OE SKALA-PUM, Povezovanje
Ljubljana 11 90.136,04 51,18

KIP VIZIJA usposabljanje in zaposlovanje Usposabljanje nezaposlenih
invalidov, proizvodnja, storitve, Lesično 11 50.000,00 62,99

Svetovalno izobraževalni center, Povečevanje zaposljivosti z izobraževanjem in
Slovenske Konjice spodbujanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja 11 75.638,71 57,30

Svetovalno izobraževalni center, Programi izobraževanja in usposabljanja za
Slovenske Konjice kvalitetne turistične storitve 11 80.069,03 48,45

UPI Ljudska univerza Žalec, Žalec Evropski jeziki za boljše manageriranje 11 67.709,47 68,28

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Strokovno usposabljanje –
Maribor visokošolski program orodjarstva 7 75.113,37 68,28

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Razvoj specializiranih programov usposabljanja na
Celje področju gostinskih storitev za dvig kvalitete

turistične ponudbe 11 135.405,28 67,73

Glocal, Zavod za razvoj intelektualnega kapitala,Razvoj in usposabljanje mladih strokovnjakov za
Celje dvig ravni podjetniškega znanja in medosebnih veščin 11 118.946,80 59,59

Visoka šola za management v Kopru, Koper Nadgradnja znanj in veščin za večjo zaposljivost in
samo-zaposlenost na področju turizma in
poslovnih storitev 11 174.003,54 63,73

Šolski center Velenje, Velenje Invalidi v svetu virtualne navtike 11 50.000,00 67,55

Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana Usposabljanje mladih inženirjev za potrebe
gospodarstva v Savinjsko – Šaleški regiji na področju
splošnega poznavanja računalništva, računalniškega
projektiranja in modeliranja 11 93.648,62 68,28

Razvojna agencija Savinja, Žalec Socialno varstvo – zaposlitvena priložnost 11 89.999,47 70,00

Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah Usposabljanje za turistične vodiče 11 81.402,86 75,00

Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah Ženske v podjetništvu kot zaposlitvena priložnost
na lokalni ravni 11 65.140,14 75,00

Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, Rogatec Aktiviranje neizkoriščenih potencialov ruralnih področij 11 90.703,26 75,00
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Prijavitelj: Naslov projekta Trajanje Znesek Delež skupnih
Naziv in kraj projekta dodeljenih upravičenih

(meseci) sredstev stroškov
(EUR) projekta (%)

Slovensko združenje za projektni management, Izobraževanje in usposabljanje za projektno delo in
Ljubljana e-delo v majhnih in srednje velikih podjetjih v

Savinjski regiji 11 117.478,22 68,28

Ljudska Univerza občine Šentjur, Šentjur Program kvalifikacij in usposabljanja v kovinsko
predelovalni industriji v okviru partnerstva Kozjansko,
ki omogoča večjo fleksibilnost, učinkovitost in
prilagajanje delovne sile potrebam trga dela – II. DEL 11 57.908,31 68,28

Zavod za turizem CELEIA Celje, Celje Razvoj in izvajanje programov usposabljanja za
ustanovitev integriranega informacijskega sistema za
turizem v Savinjski regiji 11 131.402,87 68,28

Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Razvoj tržno usmerjenega modela izobraževanja za
Slovenske Konjice zagotovitev dinamičnih potreb trga delovne sile v

Savinjski regiji 11 158.607,57 68,28

Inštitut za simbolno analizo in razvoj Novi razvojni učni načrt in izvajanje pilotne študije:
informacijskih tehnologij Velenje, Velenje specialist informacijske tehnologije, specialist

procesne kontrole, e-komercialnega specialista 11 62.212,08 64,18

Inštitut za simbolno analizo in razvoj Nova mreža razvojno zaposlovalnih centrov
informacijskih tehnologij Velenje, Velenje 11 182.093,02 56,42

Center Spirala – Center za razvoj medsebojnih Preprečevanje »bega možganov« s povečanjem
odnosov, Ljubljana zaposljivosti univerzitetno izobraženih ljudi 11 60.545,93 68,05

Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana Usposabljanje – Ključ do povečanja zaposljivosti 11 104.050,59 50,08

Zavod IRCKON, Celje Aktiviranje zaposlitvenih potencialov v tekstilni industriji
za ohranitev podjetja in delovnih mest 11 72.304,59 33,53

Kozjanski park, Bistrica ob Sotli Nudenje proizvodov in storitev trajnostnega turizma na
Kozjanskem 11 178.223,54 68,28

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ob-88358
PHARE National programme 2000 – Economic and Social Cohesion, Grant Scheme for Savinjska region “Activating Employment

Potentials at the Local Level”

Grant Contracts Awarded
during November and December 2002

Financing source: Phare SI0004.02, Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Ministry of Education, Science and Sport
Grants awarded under the Call for Proposals published in OG RS, No. 48/02 on 31st May 2002 (Ob-70453), are as follows:

Applicant: Project title Project Grant Percentage
Name and Location duration amount of total

(Months) (EUR) eligible project
costs (%)

Šolski center Celje, Celje Toolmaking Alphabet – ABC 11 172.269,49 75,00

Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi Motivation for employment and development
of entrepreneurship 10 50.000,00 71,63

Študentski servis Ljubljana, Ljubljana Get-Work – Seize Opportunities 11 149.622,19 70,97

Zavod Janeza Smrekarja, OE SKALA-PUM, Connect
Ljubljana 11 90.136,04 51,18

KIP VIZIJA usposabljanje in zaposlovanje Training of the unemployed
invalidov, proizvodnja, storitve, Lesično 11 50.000,00 62,99

Svetovalno izobraževalni center, Increasing employability with education and promotion
Slovenske Konjice of flexible form of employment 11 75.638,71 57,30

Svetovalno izobraževalni center, Educational and training programmes for
Slovenske Konjice quality of touristic services 11 80.069,03 48,45

UPI Ljudska univerza Žalec, Žalec European languages for managerial competence 11 67.709,47 68,28

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Professional – Level higher education study
Maribor programme toolmaking 7 75.113,37 68,28

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Development of specialized training programmes
Celje in the field of catering services to raise the quality

of tourist offer 11 135.405,28 67,73

Glocal, Zavod za razvoj intelektualnega kapitala, Development and training of young professionals
Celje for raising level of business knowledge and

interpersonal skills 11 118.946,80 59,59
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Applicant: Project title Project Grant Percentage
Name and Location duration amount of total

(Months) (EUR) eligible project
costs (%)

Visoka šola za management v Kopru, Koper Upgrading knowledge and skills towards employment
and self-employment in the field of tourism and
business services 11 174.003,54 63,73

Šolski center Velenje, Velenje People with disabilities in the world of virtual nautics 11 50.000,00 67,55
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana Qualification of young engineers for the needs of the

economics in Savinjsko – Šaleška (SAŠA) in the fields
of general computer knowledge, computer projecting
and modelling 11 93.648,62 68,28

Razvojna agencija Savinja, Žalec Social care – employment opportunity 11 89.999,47 70,00

Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah Tourist guide training 11 81.402,86 75,00

Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah Women enterprizing as an employment potential
at local level 11 65.140,14 75,00

Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, Rogatec Activating the unused potentials of the rural area 11 90.703,26 75,00

Slovensko združenje za projektni management, Education and training for project work and e-work
Ljubljana in SMEs in the Savinjska region 11 117.478,22 68,28

Ljudska Univerza občine Šentjur, Šentjur The program of qualification and training in metal
secondry industry within the partnership Kozjansko,
which enables bigger flexibility, effectiveness and
adoptance labour power to the needs of the labour
market – PART II 11 57.908,31 68,28

Zavod za turizem CELEIA Celje, Celje Development and implementation of training
programmes for establishment of intergral information
system for toursm in Savinjska region 11 131.402,87 68,28

Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Development of market driven educationg modul
Slovenske Konjice for insuringdynamical needs of labour force market

in Savinjska region 11 158.607,57 68,28

Inštitut za simbolno analizo in razvoj New Curriculum Development and Pilot Study
informacijskih tehnologij, Velenje Implementation: IT Specialist, Process Control

Specialist, E-Commerce Specialist 11 62.212,08 64,18

Inštitut za simbolno analizo in razvoj The New Job Development Centre Network
informacijskih tehnologij, Velenje 11 182.093,02 56,42

Center Spirala – Center za razvoj medsebojnih Preventing »brain drain« by increasing employability
odnosov, Ljubljana of university educated people 11 60.545,93 68,05

Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana Training – A Key to Increased Employability’ 11 104.050,59 50,08

Zavod IRCKON, Celje Activating employment potentials in textile lean
production for saving the company,
thus preserving work positions 11 72.304,59 33,53

Kozjanski park, Bistrica ob Sotli Forming products and services of sustainable
tourism in the region of Kozjansko 11 178.223,54 68,28

Ministry of Labour, Family and Social Offairs

Št. 362-10/2003 Ob-88479
Stanovanjska komisija Vlade Republike

Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanj-
skega pravilnika Stanovanjske komisije Vla-
de Republike Slovenije objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v najem

Upravičenci do prijave na razpisu so po
določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci zaposleni v Vladi Republike Sloveni-
je, ministrstvih in vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slo-
venije, z izjemo Ministrstva za notranje za-
deve in Ministrstva za obrambo.

I. Predmet razpisa
Kraj: Ljubljana
Cesta 24. junija 33, stan. št. 17 (delno

oprem.) gars. velikosti 39,31 m2 (park. me-
sto),

Cesta 24. junija 37, stan. št. 1 (delno
oprem.) 2-sobno velikosti 58,46 m2 (park.
mesto),

Bergantova 2, stan. št. 8 (delno oprem.)
1-sobno velikosti 46,82 m2 (park. mesto),

Kotnikova 14, stan. št. 30 (neoprem.) 2-
sobno velikosti 63,38 m2 (park. mesto),

Kotnikova ulica 18, stan. št. 14 (oprem.)
2-sobno velikosti 66,30 m2 (park. mesto),

Peričeva 31, stan. št. 16 (delno oprem.)
1,5-sobno velikosti 39,55 m2 (park. mesto)

Peričeva 35, stan. št. 57 (neoprem.) 3-
sobno velikosti 90,55 m2 (park. mesto),

Slomškova ulica 33, stan. št. 31
(oprem.) 1-sobno velikosti 38,46 m2 (park.
mesto),

Slomškova 33, stan. št. 8 (neoprem.)
gars. velikosti 30,47 m2 (park. mesto),

Hacquetova 3, stan. št. 14 (delno
oprem.) 1-sobno velikosti 34,54 m2 (park.
mesto),

Igriška 6, stan. št. 5 (oprem.) gars. veli-
kosti 25,89 m2,

Igriška 6, stan. št. 6 (oprem.) gars. veli-
kosti 19,44 m2,

Jakčeva 16, stan. št. 4 (neoprem.) 1-
sobno velikosti 42,06 m2,

Linhartova 3, stan. št. 7 (neoprem.) 3-
sobno velikosti 116,35 m2,

Vojkova 73, stan. št. 116 (neoprem.)
gars. velikosti 35,31 m2,

Ul. Bratov Učakar 120, stan. št. 22
(oprem.) gars. velikosti 28,84 m2.

Kraj: Bovec
Mala vas 95 (neoprem.) 2-sobno veliko-

sti 53,75 m2.
Kraj: Ilirska Bistrica
Cankarjeva 1, stan. št. 2 (neoprem.) 2-

sobno velikosti 66,54 m2,
Gubčeva 1, stan. št. 4 (neoprem.) 2-

sobno velikosti 70,60 m2.
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Kraj: Tolmin
Gregorčičeva 14 (neoprem.) 2-sobno ve-

likosti 57,14 m2.
V vsa stanovanja, ki so predmet razpisa,

bo vselitev možna po izvedeni obnovi.
II. Razpisni pogoji
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na

razpis, morajo priložiti naslednje listine:
1. Vloga prosilca (s kratkim opisom sta-

novanjskih razmer);
2. Izpolnjene obrazce (obrazec 1, obra-

zec 2, obrazec 3);
3. Potrdilo o stalnem oziroma začasnem

bivališču, ki ni starejše kot mesec dni;
4. Dokazila (najemno pogodbo oziroma

drugo dokazilo o obstoju najemnega ra-
zmerja).

Zahtevane obrazce (obrazec 1, obrazec
2, obrazec 3) prosilci dobijo pri državnem
organu, v katerem so zaposleni.

Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili
so državni organi dolžni pregledati in samo
popolno opremljene vloge točkovati v skla-
du s stanovanjskim pravilnikom Stanovanj-
ske komisije Vlade Republike Slovenije. Po
točkovanju vlog državni organi sestavijo pre-
dnostni vrstni red, v katerem prosilce razvr-
stijo po številu zbranih točk. V prednostni
vrstni red so državni organi dolžni vključiti
tudi prosilce organov v njihovi sestavi.

Državni organi morajo izdelani predno-
stni red s predlogom predstojnika, vlogami
in izpolnjenimi obrazci ter ostalimi zahteva-
nimi listinami in dokazili, poslati na naslov
Servisa skupnih služb Vlade kot strokovni
službi Stanovanjske komisije Vlade Repu-
blike Slovenije do 21. 3. 2003.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi de-
lavci, ki so upravičeni do prijave na razpis in
so jim bila službena stanovanja dodeljena
na podlagi petega in šestega odstavka 2.
člena stanovanjskega pravilnika. V primeru,
da dosežejo zadostno število točk, se v raz-
pis vključi tudi stanovanje, ki ga zasedajo,
najemna pogodba pa se spremeni (za čas
opravljanja dela v državnem organu).

III. Splošne določbe
Stanovanjska komisija Vlade Republike

Slovenije, pri odločanju o dodelitvi službe-
nih stanovanj, nepopolno opremljenih vlog
in vlog, ki jih državni organi ne bodo poslali
na naslov Servisa skupnih služb Vlade do
21. 3. 2003, ne bo upoštevala.

Podatek o velikosti zaprošenega stano-
vanja, ki so ga prosilci dolžni navesti v
obrazcu 1, je samo informativnega značaja
in ga Stanovanjska komisija pri odločanju o
dodelitvi ni dolžna upoštevati. O rezultatih
razpisa bodo obveščeni vsi državni organi,
katerih prosilci so se prijavili na razpis. Dr-
žavni organi so dolžni vse prosilce v okviru
svojega organa obvestiti o rezultatih razpi-
sa.

Vlada Republike Slovenije
Serivs skupnih služb Vlade

Ob-88399
Regionalna razvojna agencija – RRA Mu-

ra d.o.o., Lendavska 5/a, Murska Sobota
in Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana,
Glinška ulica 12 ter lokalne razvojne iniciati-
ve: Razvojni center Murska Sobota, Trg
zmage 4, Razvojni javni sklad Lendava,
Glavna ulica 9, Razvojna agencija Sinergija
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Prleška raz-

vojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Podjet-
niška razvojna agencija v ustanavljanju, Trg
svobode 9 (OOZ G. Radgona), Gornja Rad-
gona, v sodelovanju z: Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje, Raiffei-
sen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Mur-
ska Sobota, SKB Banko d.d. Ljubljana, PE
Murska Sobota, Probanko d.d. Maribor, Ek-
spozitura Murska Sobota, Banko Koper
d.d., PE Murska Sobota, Poštno banko Slo-
venije d.d., Predstavništvo Murska Sobota,
Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT

razpisujejo
kreditiranje samozaposlovanja

podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem

gospodarstvu
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

kreditiranje odpiranja 80 novih delovnih
mest na območju Prekmurja in Prlekije (Po-
murja).

2. Splošni pogoji: na razpis se lahko pri-
javijo brezposelne osebe prijavljene na Za-
vodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), v skladu
s programom pospeševanja samozaposlo-
vanja oziroma gospodarski subjekti z do 50
zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili brez-
poselne osebe, prijavljene na ZRSZ, za ne-
določen čas s polnim delovnim časom.

3. Pogoji za dodeljevanje kreditov: Inte-
resenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz toč-
ke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo za samo-
zaposlitev in/ali zaposlitev brezposelne ose-
be prijavljene na ZRSZ kredit v višini
1,000.000 SIT (za eno delovno mesto) po
letni obrestni meri TOM+2%, z dobo vrača-
nja 3,5 leta z možnim 6 mesečnim morato-
rijem.

4. Možne oblike zavarovanja kreditov:
kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke
kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za
Pomurje pri RRA Mura lahko dobijo poroš-
tvo v višini 50-80% odobrenega zneska po
veljavnih pogojih sheme.

5. Drugi pogoji:
Razpis velja do porabe kvote za 80 novo

odprtih delovnih mest.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore naj-

pozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.

Vse dodatne informacije o tem razpisu
in potrebno dokumentacijo dobijo interesen-
ti pri:

– za območje Mestne občine Murska
Sobota: MO Murska Sobota, Kardoševa 2,
Murska Sobota, Štefan Cigan tel. 02/527-
18-19; RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska
Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez Gombo-
ši, tel. 02/536-14-64;

– za območje Občine Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje: Prleška
razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Lju-
tomer, Goran Šoster, tel. 02/584-81-20;

– za območje občin Lendava, Črenšov-
ci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik,
Velika Polana: Razvojni javni sklad Lenda-
va, Glavna ulica 9, Lendava, Mihael Feher,
tel. 02/578-93-60;

– za območje občin Beltinci, Moravske
Toplice, Puconci, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašov-
ci: Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva
3, Moravske Toplice, Kočar Renata, tel.

02/538-13-50;
– za območje občin Gornja Radgona,

Radenci, Tišina, Sv. Jurij: Podjetniška raz-
vojna agencija v ustanavljanju, Trg svobode
9 (OOZ Gornja Radgona), Gornja Radgo-
na, tel. 02/564-80-90, Barbara Štiblar.

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.

Murska Sobota

Ob-88456
Komunalno stanovanjsko podjetje Breži-

ce d.d., vabi k sodelovanju dobavitelje na-
slednjih materialov:

– vodovodni material,
– gradbeni material,
– nafta in naftni derivati,
– avtodeli – pnevmatike.
Navedene materiale potrebujemo za iz-

vajanje svojih dejavnosti predvsem pri vzdr-
ževanju in novogradnji objektov komunalne
infrastrukture v letu 2003.

Podrobno specifikacijo, vrsto in količine
potrebnih materialov lahko zainteresirani do-
bavitelji dobijo na sedežu družbe – Komu-
nalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice ali po
e-pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite na
tel. 07/49-92-126, 07/49-92-104 ali po e-
pošti na naslov: stanko.tomse@kop-brezi-
ce.si.

Dobavitelji, zainteresirani za sodelovanje
oziroma dobavo navedenih materialov, mo-
rajo oddati svoje ponudbe v roku 14 dni po
tej objavi.

KOP Brežice d.d.

Ob-88397
Podjetje Coiné, d.o.o., Trg Franca Faki-

na 2A, 1420 Trbovlje, (z dnevom objave)
preneha s poslovanjem. Vse stroške, ki bi
nastali v zvezi s terjatvami, poravnavamo
osebno. Odgovorni osebi: Manica Pinc
Orešković in Stjepan Orešković.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 201-1/2003 1208 Ob-88275
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
tretjega odstavka 24. člena Zakona o ma-
tičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74,
28/81, 38/96, 2/87 – prečiščeno besedi-
lo, Uradni list RS, št. 28/95 in 84/00) v
zvezi z 2. členom Zakona o prevzemu dr-
žavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95 in 44/96 – odl. US) in 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni za-
devi vpisa rojstva v rojstno matično knjigo
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Ksantipe Šteh s prijavljenim zadnjim stalnim
prebivališčem v Straži, Hruševec št. 39, na-
slednji sklep:

Ksantipi Šteh, roj. 25. 1. 1918 v kraju
Bitola, Republika Makedonija, s prijavljenim
zadnjim stalnim prebivališčem v Straži, Hru-
ševec št. 39, se v postopku vpisa rojstva v
rojstno matično knjigo postavi začasna za-
stopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki jo bo zastopala v tem
postopku.

Št. 2/05-08-21102-673/2002-10 Ob-88318
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Jovanović Stra-
hinje, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Jovanović Strahinji, roj. 14. 10. 1956, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljublja-
ni, Jakčeva ulica 32, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-88359
Upravna enota Ljubljana, izpostava Vič

Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51. čle-
na Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila
načelnice Upravne enote Ljubljana, št. sl.
6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi ugotavlja-
nja dejanskega stalnega prebivališča Bav-
dek Stanislava, sedaj neznanega prebivali-
šča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Bav-
dek Stanislavu, nazadnje stanujočemu v
Ljubljani, Pot na Visoko 18, sedaj neznane-
ga prebivališča, se postavi Janez Martin
Omerza, delavec Upravne enote Ljubljana,
izpostava Vič Rudnik.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopkih za pridobitev gradbenih do-
voljenj

– rekonstrukcijo objekta plinske črpalne
postaje z baklo na zemljišču s parc. št.
565/3 k.o. Trnovsko predmestje, na odla-
gališču nenevarnih odpadkov Barje (spis št.
3515-157/2002),

– prizidava Toplotne postaje: (izgradnja
prizidka k obstoječi avtopralnici, namestitev
opreme za avtopralno linijo in izgradnja pla-
toja za pranje težke mehanizacije,

– sprememba namembnosti garažnega
dela objekta: (adaptacija obstoječe hale za
garažiranje in popravilo gradbene mehaniza-
cije) na zemljiščih s parc. št. 1084/20,
1084/19 in delu parcele 1082/38 k.o. Tr-
novsko predmestje, vse na odlagališču ne-
nevarnih odpadkov Barje v Ljubljani (spis
št. 3515-168/2002),

– legalizacija izvedenih posegov na odla-
gališču komunalnih odpadkov Barje v Ljub-
ljani:

podaljšanje severnega dela I. odlagalne-
ga polja (povečava deponijskega prostora na

I. polju) nadvišanje III. odlagalnega polja (nad-
višanje deponijskega prostora na III. polju),
rekonstrukcija sistema za zajem izcednih vod
I. in II. odlagalnega polja - južna brežina (nad-
višanje deponijskega prostora na II. polju),

nadvišanje II. odlagalnega polja 1. in 2.
faza, s podaljšanjem proti jugu (nadvišanje
deponijskega prostora na II. polju in poda-
ljšanje II. odlagalnega polju proti jugu) (spis
št. 3515-171/2002).

Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopkih toliko časa, dokler ne nastopi za-
koniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-663/2001-5 Ob-88405
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-
031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivali-
šča Nemec Alojza, sedaj neznanega prebi-
vališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ne-
mec Alojzu, roj. 14. 7. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rocenska
ulica 29, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-275/2001-8 Ob-88515
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-
031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivali-
šča Bratuž Jolande, sedaj neznanega pre-
bivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Bra-
tuž Jolandi, roj. 20. 4. 1943, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kremžar-
jeva ulica 20, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-529/2002-7 Ob-88614
Upravna enota Ljubljana na podlagi 1.

odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Escorza Davida, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Escorza Davidu, roj. 19. 3. 1971, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ger-
bičeva ulica 49, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-135/93-010 Ob-88401
Neodvisnost – Konfederacija novih

sindikatov Slovenije se poleg dejavnosti,
določenih z odločbami tukajšnjega ministrs-
tva št. 121-02-135/93 z dne 23. 11. 1993,
št. 121-02-135-1/93-03 z dne 24. 11.
1994 in št. 121-02-135/93-05 z dne 27. 1.
1998 določi kot reprezentativni sindikat v
dejavnosti veterinarstva.

Št. 020-49/00003/2001-011 Ob-88402
Sindikat slovenskih diplomatov se do-

loči kot reprezentativni sindikat v dejavnosti
zunanjih zadev.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02400-0002/02 Ob-88294
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Ormož pod zap. števil-
ko 21, kamor je vpisan sindikat podjetja Je-
ruzalem Ormož - kmetijstvo se z dnem 4. 7.
2002 vpiše sprememba imena sindikata.
Sedanje ime se glasi Sindikat podjetja Je-
ruzalem Ormož SAT d.d. Sprememba se
z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco
statutov sindikatov pod zap. številko 21 pri
Upravni enoti Ormož.

2. Spremeni se sedež sindikata. Novi
sedež sindikata je: Hardek 44/c, 2270
Ormož.

3. Sindikat je spremenil tudi zakonitega
zastopnika. Zakoniti zastopnik sindikata je
Marko Zabavnik.

4. Za identifikacijo se uporabi že dolo-
čena matična številka: 5990653.

5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba UE Ormož št. 024-
21/93 z dne 28. 4. 1993.

Ob-88296
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije – Osnovna šo-
la Dob, s sedežem v Dobu, Šolska ul. 7,
se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zaporedno številko 01/03.

Št. 024-1/2003 Ob-88298
1. Oddelek za občo upravo, druge

upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Lendava je dne 4. 2. 2003 v eviden-
co statutov sindikatov v Upravni enoti Len-
dava pod zap. št. 51 vpisal Pravila Sindika-
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ta družbe Lek Lendava, s sedežem v Tri-
mlinih 2/D.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 02801-2/2003 Ob-88313
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 22. 1. 2003 sprejme v hram-
bo statut sindikata, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 220 z nazi-
vom Pravilnik sindikata družbe, ki jih je za-
htevala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Sindikat družbe Kovis Livarna ne-
odvisnost KNSS, s sedežem Železarska
cesta 3, 3220 Štore.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229559.

Št. 020-48/001/2003-002 Ob-88403
1. Statut Sindikata cestnega gospo-

darstva Slovenije (SCGS), s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 56, se hrani pri Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve.

2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 161, dne 3. 2. 2003.

Št. 028-9/2002-0202024 Ob-88616
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzame statut Sindikata delovnih invalidov
Slovenije S.DiS, podružnice AP-PRO, Lo-
vrenc na Dravskem polju, Lovrenc na
Dravskem polju 3-4, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju.

Naziv statuta: Statut Sindikata delovnih
invalidov Slovenije, S.DiS, podružnice AP-
PRO Lovrenc na Dravskem polju, ime sindi-
kata: Sindikat delovnih invalidov Slovenije
S.DiS, podružnica AP-PRO d.o.o., sedež
sindikata: Lovrenc na Dravskem polju 3-4,
2324 Lovrenc na Dravskem polju, kratica
sindikata: S.DiS, podružnica AP-PRO d.o.o.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 103.

3. Matična številka neodvisnega sindika-
ta Slovenije, območni svet Ptuj je: 1591037.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-88269
Ime javnega glasila: Informativni Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,

6221 Dutovlje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Leopold Oblak, Tomaj 33, Dutovlje,
– Mohorjeva družba, Viktringer Ring 26,

Celovec, Avstrija,
– Franc Koren, Št. Jakob v Rožu 123,

Št. Jakob v Rožu, Avstrija.
Direktor: Leopold Oblak.

Ob-88271
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ve-

lenje.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,

3211 Škofja vas.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211

Škofja vas,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,

8250 Brežice,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150,

1000 Ljubljana,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,

3000 Celje.
Direktor: Robert Šprah.

Ob-88272
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ma-

ribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,

3211 Škofja vas.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211

Škofja vas,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,

8250 Brežice,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150,

1000 Ljubljana,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,

3000 Celje.
Direktor: Robert Šprah.

Ob-88273
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ce-

lje.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,

3211 Škofja vas.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211

Škofja vas,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,

8250 Brežice,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150,

1000 Ljubljana,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,

3000 Celje.
Direktor: Robert Šprah.

Ob-88274
Ime javnega glasila: Radio Šport.
Izdajatelj: Optimedia d.o.o., Celovška

150, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Advanced Multimedia d.o.o., Cesta na

Markovec 57, 6000 Koper,
– Borut Grmšek, Log 1, 1430 Hrastnik,
– Pet Pet d.o.o., Pod obzidjem 26a,

8250 Brežice,
– Radio Val-Oblak k.d., Cesta na Brdo

27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Andrej Vodušek.

Ob-88276
Ime javnega glasila: Slovenski Poslov-

ni Kanal.
Izdajatelj: Radio SPK d.o.o., Vojkova 78,

1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Forcom d.o.o., Dunajska 106, 1000

Ljubljana.
Direktor: Leopold Oblak.

Ob-88277
Ime javnega glasila: Radio Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,

6221 Dutovlje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Leopold Oblak, Tomaj 33, Dutovlje,
– Mohorjeva družba, Viktringer Ring 26,

Celovec, Avstrija,
– Franc Koren, Št. Jakob v Rožu 123,

Št. Jakob v Rožu, Avstrija.
Direktor: Leopold Oblak.

Ob-88278
Ime javnega glasila: Radio Morje.
Izdajatelj: Radio Morje d.o.o., Plenčiče-

va 6, 6310 Izola.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Forcom d.o.o., Dunajska 106, 1000

Ljubljana.
Direktor: Draško Golubar.

Ob-88279
Ime javnega glasila: Radio Max.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Gubčeva 27,

8210 Trebnje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Trade Star d.o.o., Dunajska 106,

1000 Ljubljana,
– Nevenka Pevec, Vrhtrebnje 2, 8210

Trebnje.
Direktor: Tomaž Čop.

Ob-88281
Ime javnega glasila: Radio Klasik.
Izdajatelj: Mediainvest Kocmut in drugi

k.d., Vodole 34, 2000 Maribor.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Kocmut Teodor, Arclin 67a, 3211 Ško-

fja vas,
– Hočevar Aleš, Trg Franca Kozarja 14a,

1430 Hrastnik,
– Protner Boštjan, Vodole 34, 2000 Ma-

ribor.
Prokurist: Boštjan Protner.

Ob-88282
Ime javnega glasila: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Robova 5,

1360 Vrhnika.
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Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:

– Leopold Oblak, Tomaj 33, 6221 Du-
tovlje.

Direktorja: Damjan Rus in Tomaž Čop.

Ob-88284
Ime javnega glasila: Radio Portorož.
Izdajatelj: Enimar d.o.o., Cesta na Mar-

kovec 57, Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Drago Kocjan, Žirje 1, Žirje,
– Ennio Čermelj, Bazoviška 12, Portorož.
Direktor: Tomaž Vodušek.

Ob-88285
Ime javnega glasila: Radio Top.
Izdajatelj: Biroteh d.o.o., Hrušica 175,

4276 Hrušica.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Samo Razinger, Pod hribom 10, Za-

sip.
Direktor: Samo Razinger.

Ob-88287
Ime javnega glasila: Radio Belvi.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šmarjetna

gora 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Tomaž Čop, Blejska Dobrava 41, 4273

Blejska Dobrava,
– Špela Kalan, Poljšica pri Podnartu 6,

4244 Podnart,
– Franc Jekovec, Koroška cesta 20,

4000 Kranj.
Direktor: Špela Kalan.

Ob-88289
Ime javnega glasila: Poslovni Val.
Izdajatelj: Audio d.o.o., Tržaška 55,

1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Forcom d.o.o., Dunajska 106, 1000

Ljubljana.
Direktor: Leopold Oblak.

Ob-88290
Ime javnega glasila: Radio Antena 1.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Sloven-

ska 15, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Černe Cecilija, Tomaj 33, 6221 Du-

tovlje,
– Milenko Šetinc, Knezova 26, 1000

Ljubljana,
– Quadrum d.o.o., Tomaj 33, 6221 Du-

tovlje.
Direktor: Leopold Oblak.

Ob-88270
Ime medija: Vitrina, glasilo za krajev-

no obveščanje in promoviranje trajno-
stnega razvoja podeželja.

Izdajatelj: Center za uravnotežen razvoj
Cerknica, Cesta 4. maja 51, 1380 Cerkni-
ca.

Odgovorna oseba izdajatelja: Bojan Žni-
daršič, Podskrajnik 6, 1380 Cerknica.

Uredniški odbor: Bojan Žnidaršič (glavni
urednik), Bernarda Žugčič, Tatjana Gostiša,
Luka Urbas.

Ob-88292
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 156.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-

lu: Biserka Ošlaj, Krivec 4, 1000 Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj.

Ob-88293
Ime medija: Unikat.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,

4220 Škofja Loka.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več

kot 5% delež kapitala: Franc Bogataj, Stara
cesta 27, Škofja Loka.

Ime medija: Loški utrip.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,

4220 Škofja Loka.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več

kot 5% delež kapitala: Franc Bogataj, Stara
cesta 27, Škofja Loka.

Ob-88295
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Li-

minjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fi-

zične osebe, ki ima najmanj 5% delež izda-
jatelja in 5% upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.

4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direk-
tor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.

Ob-88297
Ime medija: e-Fotografija.
Izdajatelj: Image & CO, Inženiring,

d.o.o., Berčičeva 8b, Ljubljana.
Lastnik z najmanj 5% deležem kapitala

in upravljalskih pravic: Kastelic Ksenija, Ru-
sjanov trg 8, Ljubljana.

Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Intihar Matjaž, Rusjanov trg 8,

Ljubljana.

Ob-88299
1. Ime medija: Rehabilitacija, revija o

rehabilitaciji.
2. Izdajatelj: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
3. Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Re-
publika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana.

4. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:

– direktor inštituta: Franc Hočevar,

– svet inštituta: Stane Čelhar, Gregor
Hočevar, Franc Košir, Miro Lubej, Peter Mi-
klavec, Vladka Škerl Jenko, Stanka Tutta,
Jana Volčič, Janez Zajec.

Ob-88301
Televizijski program: Moj TV.
Izvajalec: Moj TV d.o.o.
Lastniški in upravljalski delež: 100% la-

stnik: Dejan Čegovnik, stanujoč Mariborska
cesta 65/a, 2352 Selnica ob Dravi.

Ob-88303
1. Naziv medija: Notranjske novice, iz-

dajanje časopisov, d.o.o.
2. Sedež: Notranjska cesta 14, 1370

Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe, ozrioma firmo in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Du-
šan Černigoj, Jačka 35a, 1370 Logatec.

5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajate-
lja: Dušan Černigoj.

Ob-88308
Izdajatelj medija: Slovenska tiskovna

agencija d.o.o., Ljubljana, Tivolska cesta
50, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije, 1000 Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, je lastnica Sloven-
ske tiskovne agencije, v kateri ima 96,64%
poslovni delež.

Organ upravljanja Slovenske tiskovne
agencije je direktor Igor Vezovnik.

Ob-88360
Lastnik družbe in elektronskega medija

je Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljub-
ljana.

Direktor družbe in odgovorni urednik
elektronskega medija je mag. Miran Kram-
berger.

Člani nadzornega organa družbe
oziroma izdajatelja elektronskega medija so:
Peter Grašek, Darinka Virant in Rudolf Sko-
be.

Siol d.o.o

Št. 032-08-1/99 Ob-88361
Ime medija: Prevaljske novice.
Lastnik medija (100%): Občina Prevalje,

Trg 2a, Prevalje.
Imena članov organa za upravljanje in

nadzornega organa izdajatelja: odgovorna
oseba izdajatelja: dr. Matic Tasič, župan,
odgovorni urednik: Danilo Vute.

Ob-88396
1. Ime medija: Vaša televizija (VTV).
2. Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova

cesta 10, Velenje.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče

oseb, ki imajo več kot 5% delež kapitala
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:

– Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Vele-
nje,

– Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Vele-
nje.

4. Direktor: Rajko Djordjevič.
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Ob-88398
Ime medija: občinsko glasilo Klasje –

časopis prebivalcev občine Ivančna Go-
rica.

Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica; župan
Jernej Lampret.

Imena članov uprave oziroma upravlja-
nja in nadzornega organa izdajatelja: Andrej
Agnič - glavni in odgovorni urednik, Ksenija
Medved, Leopold Sever, Maja Ficko, Janja
Omahen, Marjeta Glavan, Simon Bregar,
Milena Vrhovec in Vesna Kralj.

Ob-88493
1. Ime medija: Kočevski Kam.
2. Izdajatelj: Propaganda! d.o.o., Tom-

šičeva 13, Kočevje.
3. Ime, priimek in stalno bivališče fizič-

ne osebe, ki ima najmanj 5 odstotni delež
kapitala ali najmanj 5 odstotni delež uprav-
ljalskih oziroma glasovalnih pravic: Bojan
Marinč, Turjaška 4, Kočevje in Iva Kaplan,
Tesarska 5b, Kočevje.

4. Člani organa upravljanja: Bojan Ma-
rinč, Iva Kaplan.

Ob-88495
Mogenas d.o.o., Lesno Brdo 55, 1360

Vrhnika, je izdajatelj medija Priročnik za
bruce.

V premoženju izdajatelja imajo več kot
5% delež kapitala Matjaž Gros, Dolina 9,
Lukovica, Brezovica; Damjana Dodič, Le-
sno Brdo 55, Vrhnika; Rok Pipan, Ažmano-
va ulica 18, Ljubljana.

Št. 125-02/03-2 Ob-88507
Ime medija: Ogledalo.
Lastnik medija v 100%: Občina Vojnik,

Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Imena članov organov upravljanja: od-

govorna urednica Mojca Skale, člani ure-
dniškega odbora: Drago Medved, Alenka
Prebičnik – Sešel, Milena Jurgec, Simona
Žnidar in Irma Blazinšek.

Imena članov nadzornega organa: Peter
Vrisk, Tanja Čretnik, Majda Kumberger,
Zdenka Habe in Vili Hribernik.

Ob-88611
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.

Litija.
Sedež pravne osebe: Pokopališka pot

8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija,

Valvasorjev trg 3, 1270 Litija.
Lastniški in upravljalski delež ter ime in

priimek fizične osebe: 100% lastnik in
upravljalec direktor: Franc Babnik.

Ob-88615
1. Ime medijev: Antena, Ljubezenske

zgodbe, Antenin horoskop, Pavlihova
pratika.

2. Izdajatelj: Pavliha, časopisna dejav-
nost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Slo-
venska 15, 1000 Ljubljana.

3. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež

upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tri-
buna trade d.o.o., Lazar Dušan, Class I.
d.o.o., Aljančič Ernest, CenterKontura
d.o.o., Destovnik Karl, vsi Ljubljana.

4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direk-
tor družbe je Karl Destovnik.

Ob-88653
Ime medija: Informator občine Nazar-

je.
Izdajatelj: Savinjske novice Franci Kot-

nik s.p., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Lastništvo: Občina Nazarje.
Viri financiranja: občinski proračun, eko-

nomska propaganda.
Organ upravljanja: Franci Kotnik s.p.

Ob-88797
Ime medija: Elektrotehniški vestnik.
Ime ali firma in sedež izdajatelja: Elek-

trotehniška zveza Slovenije, Dunajska 10,
Ljubljana.

Odgovorna osebo izdajatelja, kadar je
izdajatelj pravna oseba: prof. dr. Marko Ja-
godič, predsednik Zveze.

Zvrst in časovni interval razširjenja medi-
ja: znanstvena revija – izhaja 4 krat letno. 1
številka je dvojna.

Ime in priimek odgovornega urednika:
glavni in odgovorni urednik prof. dr. Baldo-
mir Zajc, univ. dipl. inž.

Sedež uredništva oziroma glavnega ure-
dnika: Elektrotehniški vestnik, Ljubljana, Tr-
žaška 25.

Način in predvideno območje razširjanja
programskih vsebin: po pošti – po Sloveniji
in drugih državah.

Jezik razširjanja programskih vsebin: slo-
venski in angleški jezik.

Viri in način financiranja: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Elektrotehniška
zveza Slovenije in naročnine.

Objave
gospodarskih družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-88553
Papirnica Vevče d.d. Ljubljana, Vevška

cesta 52, obvešča delničarje, da je večinski
delničar Brigl & Bergmeister GmbH,
Niklasdorf, Proleber Straße 10, Avstrija,
sedaj lastnik 85,6% delnic Papirnice Vevče
d.d., družba sama pa 10,5% delnic.

Papirnica Vevče d.d.
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-88312
Direktor družbe ALP d.o.o. (družba je

vpisana v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/06803/00)

skladno z določbo 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala

1. Osnovni kapital v družbi ALP d.o.o.
se zniža za 20,460.902,70 SIT iz
dosedanjega zneska, ki znaša
24,460.902,70 SIT.

2. Novi poslovni delež bo znašal
4,000.000 SIT.

3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
3. 2. 2003 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Ob-88511

Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe ORPO, organizacija poslovanja,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem v
Kranju, Gorenjesavska 13B, sprejet na
skupščini dne 27. 6. 2002 in zapisan v
notarskem zapisniku notarke Erike Braniselj
iz Škofje Loke, opr. št. 507/02, z dne 27.
6. 2002, pod točko drugič:

Osnovni kapital družbe v višini
19,590.331 SIT se zmanjša za 15,000.000
SIT, tako da sedaj znaša 4,590.331 SIT.

Ugotovi se, da se družbenikom zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe,
sorazmerno z njihovimi poslovnimi deleži,
zmanjšajo njihovi osnovni vložki:

a) Andreju Tomažu Zupanu, ki ima
poslovni delež v višini 54% osnovnega
kapitala, se zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala zmanjša vložek v višini 10,578.779
SIT, in sicer za 8,100.000 SIT, na
2,478.779 SIT;

b) Marjeti Dolenc Zupan (Dolenc), ki ima
poslovni delež v višini 36% osnovnega
kapitala, se zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala zmanjša osnovni vložek v višini
7,052.519 SIT, in sicer za 5,400.000 SIT,
na 1,652.519 SIT;

c) Tomažu Zupanu, ki ima poslovni delež
v višini 10% osnovnega kapitala, se zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša
osnovni vložek v višini 1,959.033 SIT, za
1,500.000 SIT, na 459.033 SIT.

ORPO, d.o.o., Kranj

Ob-88618
V skladu s 454. členom Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe DAG d.o.o. Koper s
sedežem Koper, Kampel 1/k, ki je vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru,
pov vl. št. 1/00954/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini

56,682.800 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala družbe glede na dejavnost
družbe zniža za znesek 51,682.800 SIT
tako, da osnovni kapital po zmanjšanju
znaša 5,000.000 SIT.

Direktor družbe DAG d.o.o. Koper
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

DAG d.o.o., Koper
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Sklici skupščin

Št. 600/052 Ob-88347
Na podlagi 43. člena statuta delniške

družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d. Tržič, Blejska c. 8, sklicuje uprava
družbe

8. sejo skupščine družbe
Splošnega gradbenega podjetja, d.d.,

Tržič, Blejska c. 8
ki bo v torek dne 25. 3. 2003, ob 13.

uri na sedežu družbe v Tržiču, Blejska c. 8
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev skle-
pčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

A) predsednika skupščine: odvetnik
Tomaž Skubic,

B) preštevalca glasov: Marija Bahun in
Zoran Simona.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.

2. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: prenesena čista izguba

iz poslovnega leta 1999 v višini
63,870.683,80 SIT, ki revalorizirana na dan
31. 12. 2002 znaša 68,341.631,66 SIT, se
v celoti pokrije s sredstvi iz naslova revalori-
zacije osnovnega kapitala.

Predvidena čista izguba iz poslovnega
leta 2002 v višini 233,069.238,73 SIT, se
pokrije s sredstvi iz naslova revalorizacijskih
popravkov osnovnega kapitala v znesku
152,919.238,73 SIT, v znesku 16,030.000
SIT v breme zakonskih rezerv preostanek
izgube v višini 64,120.000 SIT pa z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

3. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala in sočasnem
povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki.

Predlog sklepa:
3.1. Osnovni kapital družbe v višini

160,300.000 SIT se skladno z določilom
354. člena ZGD in z namenom pokrivanja
predvidene čiste izgube iz poslovnega leta
2002 zmanjša za 64,120.000 SIT, tako da
znaša po tako izvršenem zmanjšanju višina
osnovnega kapitala družbe 96,180.000 SIT.
Zmanjšanje se opravi z zmanjšanjem nomi-
nalnega zneska delnic od dosedanjih
10.000 SIT na 6.000 SIT na delnico.

3.2. Ugotovi se, da so upniki iz seznama
“Seznam upnikov, ki konvertirajo terjatve”,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa,
podpisali pogodbe o konverziji terjatev v
nove delnice, s katerimi so se obvezali kon-
vertirati svoje terjatve v osnovni – delniški
kapital družbe v skupnem znesku
43,182.000 SIT.

3.3. Osnovni kapital družbe se iz dose-
danjih 96,180.000 SIT poveča za znesek
43,182.000 SIT, tako da odslej znaša
139,362.000 SIT.

3.4. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi z izdajo 7.197 novih navadnih imen-
skih delnic v nominalni vrednosti po 6.000
SIT za eno delnico, ki so prosto prenosljive
v skladu z določili statuta družbe.

3.5. Prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev do vpisa novih delnic se izključi.

3.6. Delnice iz točke 3.4. tega sklepa pre-
vzamejo upniki iz seznama “Seznam upnikov,
ki konvertirajo terjatve”, z vplačilom stvarnih
vložkov. Delnice se štejejo za vplačane z dnem
uveljavitve pogodb o konverziji terjatev v nove
delnice, ki so priloga k tem sklepom.

3.7. Ta sklep je sprejet pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava,ki se pri
Okrožnem sodišču v Kranju vodi pod Opr.
št. St 47/2002, pravnomočno potrjena.

Predlagatelj sklepov je uprava družbe,
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta k
predlaganim sklepom.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled 20 dni pred
zasedanjem skupščine na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 11. ure v splošni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pi-
sno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Udeležence skupščine prosimo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
najmanj 30 minut pred objavljenim
začetkom seje skupščine, da podpišejo li-
sto prisotnih ter prevzamejo glasovalne li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13.30 v istih prostorih. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje, d.d.,
Tržič

direktor Brane Zakrajšek

Ob-88407
Na podlagi Statuta delniške družbe Pi-

vka perutninarstvo d.d. in v skladu z določ-
bami Zakona o gospodarskih družbah skli-
cuje uprava:

VI. izredno skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo

d.d.,
ki bo v petek, 21. marca 2003, ob 16.

uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Neve-
rkah 30, 6256 Košana.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Vida Gardelin, za preštevalke glasov
se izvoli Mateja Stanič Rudolf iz podjetja
RR & Co. d.o.o. Dorica Boštjančič in Nata-
ša Cucek. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.

2. Ugotovitev o poteku mandata članov
nadzornega sveta, imenovanje članov nad-
zornega sveta, predstavnikov kapitala in sez-
nanitev s predstavnikoma delavcev.

Predlogi sklepov:
a) Skupščina ugotavlja, da z dnem, 26.

3. 2003, preneha mandat članom nadzor-
nega sveta; predstavnikom delničarjev Vita-
lu Turnšku, Milani Lah, Francu Ohnjecu in
predstavnicama delavcev Weroniki Kovačič
in Brigiti Medved.

b) Skupščina imenuje v nadzorni svet z
dnem, 26. 3. 2003, za mandatno dobo šti-
rih let do 26. 3. 2007 člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev Milano Lah,
Franca Ohnjeca in Vitala Turnška.

c) Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnikov delavcev za člana nadzorne-
ga sveta.

Predlagatelj sklepov k 1.točki je uprava
in nadzorni svet, k 2. točki pa nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblasti-
lo mora biti pisno in dostavljeno skupaj s prija-
vo za udeležbo in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini družbe, upravi družbe
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas hranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so pra-
viloma vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne. Udeleženci se ob prihodu na skupščino
eno uro pred začetkom seje prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupšči-
ni se fizične osebe izkažejo z osebno izkaz-
nico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
pravne osebe iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Neverkah 30 v
tajništvu uprave, in sicer vsak dan od 11. do
13. ure.

Pivka perutninarstvo d.d.
uprava

Ob-88526
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v

Ljubljani št. Ng 1/2003 z dne 13. 2. 2003,
delničarja družbe Vele, Trgovska družba
d.d., Ljubljanska 64, Domžale: Napredek
Bistrica d.d., Ljubljanska 64, Domžale,
Finkonto d.o.o., Grajska 1a, Murska Sobo-
ta, sklicujeta

11. skupščino družbe
Vele, Trgovska družba d.d. Ljubljanska

64, Domžale,
ki bo dne 25. marca 2003 ob 10. uri v

Izobraževalnem centru Nebra d.o.o. –
ISPRA v Ljubljani, Linhartova 11, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Olga Cimperšek,

Blanka Berke.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Sprememba in dopolnitev dejavnosti

družbe, spremembe in dopolnitve statuta
družbe ter sprememba števila članov nad-
zornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.

Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se uskladi in razširi v

skladu z novo Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 2/02), kot izhaja iz predloženega gradiva.

b) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe, kot izhaja iz predloženega
gradiva.

c) Število članov nadzornega sveta, ki jih
izvoli svet delavcev, se spremeni tako, da svet
delavcev izvoli 2 člana nadzornega sveta.
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3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Z dnem skupščine se razrešijo nasle-

dnji člani nadzornega sveta: Ivica Gognja-
vec, Mateja Ceglar, Janez Humer, Maja Le-
gat in Mitja Pogačnik.

b) Z dnem skupščine se v nadzorni svet
izvolijo: Tomaž Zorec, Barbara Kürner Čad
in Miha Kušar.

c) Pod pogojem, da skupščina sprejme
sklep o zmanjšanju števila članov nadzorne-
ga sveta, ki so predstavniki delavcev, svet
delavcev imenuje dva člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo na sedežu družbe
v Domžalah, Ljubljanska 64 in na sedežu
družbe Nebra d.o.o. v Ljubljani, Dunajska
122, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica družbi Nebra
d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.

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 gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi Nebra d.o.o., Dunajska 122, Ljublja-
na, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma 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 soba bo odprta 1 uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje pol ure kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Po pooblastilu sodišča delničarja:
Napredek Bistrica d.d.

Finkonto d.o.o.

Ob-88547
Uprava družbe na podlagi 18. člena sta-

tuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge po-
slovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Ko-
per, sklicuje

6. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za

vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja

št. 14, Koper,
ki bo dne 27. 3. 2003 ob 11. uri v sejni

sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja št. 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga
naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– Skupščino bo vodil izvoljeni predsed-
nik skupščine, Simon Jeglič, odvetnik v Lju-
bljani.

– Za preštevalca glasov se imenujeta
Tanja Mejak iz CPK, d.d. in Robert Ernest
iz Ixtlan d.o.o.

– Za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.

2. Obravnava spremembe firme in
sprejem čistopisa statuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava družbe predlaga sprejem nasle-
dnjih sklepov:

a) Skrajšana firma družbe je: CPK d.d.
b) Skladno s sprejetim sklepom o do-

ločitvi skrajšane firme družbe se spremeni
1. člen statuta družbe in po novem glasi:

Firma delniške družbe glasi: CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve.

Skrajšana firma glasi: CPK d.d.
Sestavni del firme je znak, ki predstavlja

stilizirane črke CPK in cesto. Znak se upo-
rablja skupaj z imenom firme in je pri barvni
uporabi modre barve.

Sedež družbe je: Ulica 15. (petnajstega)
maja št. 14 (štirinajst), Koper.

c) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da sprejme čistopis statuta družbe, skladno
s spremembami statuta, sprejetimi na dana-
šnji skupščini.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlagano spremembo statuta
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gra-
dbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica
15. maja št. 14, Koper, v tajništvu družbe,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 17. 3.
2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki. Glasuje se na podlagi glaso-
vnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo
ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic napo-
vedati upravi s priporočenim pismom, ki
mora prispeti na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Po-
oblaščenci morajo v istem roku poslati tudi
pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 12. uri na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure

pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest,

gradbeništvo in druge poslovne storitve
Koper

uprava
Igor Ukota

Izvršbe in zavarovanja

In 2002/01313 IZ-1390
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 29. 11. 2001, opr. št. I
2001/13388, je bil dne 17. 4. 2002 opra-
vljen v korist upnika Standom Engineering
Loboda k.d., Ljubljana, Koseskega 11,
rubež stanovanja št. 7, v pritličju stano-
vanjske stavbe Kunaverjeva ul. 14 v Ljublja-
ni, v izmeri 32 m2, last dolžnika.

Opravljani rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 10. 12. 2002, opr. št. In 2002/01313,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. I 2001/13388, ki se glede
prodaje nepremičnine nadaljuje pod opr. št.
In 2002/00037, na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2002

Z 2002/01688 IZ-1398
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01688, ki ga je dne 14. 1. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na 1/2 poslovnega prostora v
izmeri 153 m2, združenega iz dveh prosto-
rov v pritličju objekta Tržna ulica 3, stoječe-
ga na parc. št. 1047/12 - stanovanjska sta-
vba v izmeri 422 m2, k.o. Spodnja Šiška,
kar v naravi predstavlja desno polovico po-
slovnega prostora (gledano iz objekta na
Staro Cerkev) v izmeri 76,5 m2, s soraz-
mernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki
služijo stanovanjski stavbi kot celoti in na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stav-
be, ki je last dolžnika Keršič Primoža, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28.
5. 1997, sklenjene s prodajalcem Boc Boja-
nom iz Ljubljane ter na podlagi pogodbe o
ugotovitvi dejstev in o uskladitvi pravnega
stanja z dejanskim z dne 3. 7. 2002, zasta-
vna pravica v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 50.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003

Z 2001/01076 IZ-1477
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1268/2001 z dne 6. 12. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/01076, dne 28. 1. 2003 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiško knjigo:

– pisarne št. P 38a in P 39 v skupni
izmeri 96,76 m2, ki se nahajata v prvem
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nadstropju objekta BDC, stoječega na parc.
št. 565/5, pripisani k vložni št. 675, k.o.
Razvanje, s pripadajočim skupnim deležem
na skupnih prostorih, delih in zemljišču, last
dolžnika Lohnex, d.o.o. Maribor,

– dvoinpolsobnega stanovanja v izmeri
68,85 m2, ki se nahaja v devetem nad-
stropju stanovanjske hiše v Mariboru, Kar-
deljeva 57, stoječe na parc. št. 100, vl. št.
57, k.o. Spodnje Radvanje, s pripadajočim
kletnim prostorom in pravico souporabe na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe,
last zastaviteljev Davorja in Lee Vrban,

– trisobnega stanovanja v izmeri 75 m2,
ki se nahaja v četrtem nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Cesta zmage 92,
last zastaviteljev Mladena in Stanislave Vr-
ban,

v zavarovanje bodočih in pogojnih de-
narnih terjatev upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., v višini 3,000.000 SIT in
37,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2003

In 169/2002 IZ-21041
Na podlagi sklepa opr. št. In 169/2002,

ki ga je dne 22. 10. 2002 izdalo Okrajno
sodišče na Ptuju, je bila na nepremičnini,
stanovanju št. 4, v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše na Ptuju, Dravska ul. 7, v skup-
ni izmeri 36,96 m2, ki stoji na parc. št.
1379, pripisani pri vl. št. 647, k.o. Ptuj, ki
je last dolžnice Frljužec Gordane do celote,
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ce Republike Slovenije, Ministrstva za fi-
nance, Davčne uprave RS, Davčni urad
Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,002.505,19 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 10. 2002

IZ-80537
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, opr. št. SV 97/03 z
dne 14. 2. 2003, je bilo enosobno stano-
vanje št. 4, ležeče v 4. nadstropju stolpnice
Miklošičeva 1, Celje, ki stoji na parc. št.
2144, k.o. Celje, v izmeri 32,98 m2, s kletjo
št. 4 v izmeri 2,41 m2, ter pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču last do celo-
te Ratej Bojana, pridobljeno na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 5. 2. 2003,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 5,520.000 SIT s pripadki napram
dolžniku Ratej Bojanu.

IZ-88551
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 179/03 z dne 14. 2. 2003, je
bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 6,
v izmeri 52,76 m2, ki se nahaja v 2. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Velenju,
Bračičeva cesta 3, stoječega na parc. št.
1879, k.o. Velenje, s pripadajočim soraz-
mernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, last dolžnice in zastavi-
teljice Branke Marič na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 13. 7. 1998,

s prodajalko Terezijo Miklav in aneksa, sk-
lenjenega dne 11. 11. 1998 med istima
strankama, in sicer v korist upnika Fantasy
Invest, finance in posredovanje, d.o.o., s
sedežem in poslovnim naslovom Velenje,
Kardeljeva ploščad 10, matična številka
1482025, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4.300 EUR s pripadki.

IZ-88554
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 175/2003 z dne
10. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 5 v I.
nadstropju v skupni izmeri 92,79 m2, ki se
nahaja v stanovanjski hiši v Smetanovi ulici
034 v Mariboru, zgrajeni na parc. št. 1473,
k.o. Koroška vrata, last zastaviteljev Polner
Rudolfa, Elizabete Polner in Polner Niko-
laja, vsi stanujoči Maribor, Smetanova ul.
034, na podlagi prodajne pogodbe št.
3209 z dne 18. 5. 1993, sklenjene z Obči-
no Maribor kot prodajalko ter Polner Rudol-
fom, Elizabeto Polner in Polner Nikolajem,
kot kupci, zastavljeno v korist upnice Ste-
iermärkische Bank und Sparkassen AG,
Sparkassenplatz 004, A-8011 Graz, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 50.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

IZ-88557
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 112/03
z dne 13. 2. 2003, sta bila stanovanje št. 6
v izmeri 75,66 m2 v prvem nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Trg Prešernove
brigade 7, Kranj, parc. št. 347 del, parc. št.
348 del in parc. št. 349/1 del, vl. št. 1264,
k.o. Primskovo, ki obsega kuhinjo 13,94
m2, sobo 18,88 m2, sobo 12,87 m2, sobo
7,80 m2, hodnik 10,13 m2, WC 1,19 m2,
kopalnico 3,23 m2, shrambo 3,03 m2,
balkon oziroma teraso 1,89 m2 in druge
prostore 2,70 m2, last zastavitelja Regojevič
Braca, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 695/1-06/92 z dne
16. 4. 1992 in aneksa št. k tej pogodbi z
dne 23. 6. 1999, pridobljenim od prodajal-
cem Železniškego gospodarstvo Ljubljana
in dvosobno stanovanje s kabinetom v iz-
meri 90,77 m2, št. 1 v pritličju stanovanjske
hiše 17A, na naslovu Trg Prešernove briga-
de 2, Kranj, parc. št. 347 in parc. št. 348,
vl. št. 1264, k.o. Primskovo, last zastavi-
teljev Smilje in Braca Ragojević, oba Trg
Prešernove brigade 2, Kranj, vsakega do
1/2, pridobljenim na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 7. 2000 in dodatka k tej
pogodbi z dne 31. 7. 2000, od prodajalcev
Brede in Božidarja Ergaverja iz Kranja, za-
stavljena v korist upnice Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 66.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.

IZ-88558
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 103/03

z dne 13. 2. 2003, je bilo trisobno stano-
vanje št. 14, v tretjem nadstropju stano-
vanjskega objekta, stoječega na naslovu
Gradnikova ulica 7, Kranj, parc. št. 883/10
sst. stavb. v izmeri 232 m2, k.o. Kranj, ki
obsega 61,85 m2, in sicer 3 sobe, kuhinjo,
predsobo, kopalnico, shrambo in druge
prostore, last dolžnikov in zastaviteljev Zdra-
vković Irene in Ivice, oba Koroška cesta
53, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 20. 12. 2002 in dodatka št. 1 k tej
pogodbi z dne 22. 1. 2003, sklenjene z
prodajalcem Bogdanom Napokojem iz
Kranja, zastavljeno v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
44.200 EUR, v SIT protivrednosti po sre-
dnjem tečaju Banke Slovenije na dan plači-
la, s pripadki.

IZ-88559
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 118/03 z dne 11. 2.
2003, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 12, v izmeri 67,13 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom št. 12 v izmeri 1,63 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Ulica Staneta Severja 7,
stoječe na parc. št. 1610/6, k.o. Spodnje
Radvanje, do celote last zastavitelja Jurija
Čretnika, stan. Ulica Staneta Severja 7, Ma-
ribor, na podlagi prodajne pogodbe, sk-
lenjene dne 24. 5. 1999 s prodajalcem Are-
al, podjetje za realitete in inženiring, d.o.o.,
Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Republika Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnika Jurija
Čretnika, stan. Ulica Staneta Severja 7, Ma-
ribor, v višini 12.500 EUR s pripadki.

IZ-88561
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 126/03 z dne 12. 2.
2003, je nepremičnina, lokal št. 2 v izmeri
79,96 m2, v sklopu garažne hiše ob Ulici
kneza Koclja v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1767, 1768, 1769, 1770 in 1771 k.o. Mari-
bor- Grad, do celote last dolžnika GMC –
Grafični in mikrofilmski center, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Maribor, Ulica
kneza Koclja 11, na podlagi prodajne pogo-
dbe, ki sta jo dne 27. 8. 1993 sklenila pro-
dajalec SKB – Investicijsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana in kupec MikroDOK, storitve in
trgovina, d.o.o., Maribor, aneksa št. 1 k tej
pogodbi z dne 5. 11. 1993, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 3. 1995, ki sta jo skle-
nila prodjalec MikroDOK d.o.o., Maribor in
kupec Adi Rebernik d.o.o, Maribor in kupo-
prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2000, ki
sta jo sklenila prodajalec Adi Rebernik,
družba za trgovino in storitve d.o.o., Mari-
bor in kupec GMC - Grafični in mikrofilmski
center d.o.o., Maribor, zastavljena v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika GMC – Grafični
in mikrofilmski center, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., Maribor, Ulica kneza Ko-
clja 11, v višini 51.000 EUR s pripadki.
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IZ-88562
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 140/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje v skupni izmeri 73,64 m2, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Vrhniki,
Voljčeva 4, ki je last zastaviteljev na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
10. 1. 2003 z Rogar Milko. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice Volksbank – Lju-
dske banke d.d., Ljubljana, matična števi-
lka 5496527, za zavarovanje denarne te-
rjatve v višini 42.100 EUR s pripadki.

IZ-88563
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 142/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 23,
v skupni izmeri 76,35 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Puhova 10, Ljubljana, ki je last zastavitelja
Tomaža Žnidaršiča, Velika Ilova gora 23,
Videm Dobrepolje, na podlagi darilne po-
godbe z dne 12. 11. 2002. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice Volksbank – Lju-
dske banke d.d., Dunajska cesta 128a, Lju-
bljana, matična številka 5496527, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 65.500
EUR s pripadki.

IZ-88564
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Rošker An-
dreja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 92/03 z dne 11. 2. 2003, je bilo stano-
vanje številka 9 v IV. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Murski Soboti, Staneta
Rozmana 5, ki leži na parceli številka 1058
pripisani pri vložni številki 2670 katastrska
občina Murska Sobota, ki je skupne izmere
40,75 m2 in je last dolžnice in zastaviteljice
Bavčar Vladimire, Ulica Matije Gubca 18a,
Murska Sobota, na podlagi prodajne pogo-
dbe, sklenjene 7. 1. 2003 s prodajalcem
Forjan Romanom, Ego šport s.p., Lenda-
vska ulica 1, Murska Sobota, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan –
Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung, v za-
varovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR, kar je na dan 11. 2. 2002 –
6,060.000 SIT s pripadki.

IZ-88565
Na podlagi neposredno izvršljivega

notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
93/03 z dne 11. 2. 2003 sta bila:

– poslovni prostor last dolžnika in zasta-
vnega dolžnika Kekec d.o.o., Murska So-
bota, Cvetkova ulica 2, ki predstavlja poslo-
vni prostor v skupni izmeri 42,95 m2 in ki se
nahaja v prvem nadstropju poslovnega
objekta imenovan “Šavel Center” stoječ na
parcelah 1255, 1256, 1260, 1261, 1262,
1263, 1266, 1267/1, 1264, 1265, 1272,
1274, vse katastrska občina Murska Sobo-
ta, s solastnim deležem na skupnih delih
zgradbe ter zemljišča, in ki ga je zastavni
dolžnik pridobil po notarskem zapisu SV
253/98 z dne 7. 5. 1998, sklenjenega s
prodajalko ABC Pomurko International d.d.
Murska Sobota, in

– poslovni prostor – last zastavnega
dolžnika Kolbl Borisa, Murska Sobota,
Prežihova 4, ki predstavlja poslovni prostor
v skupni izmeri 53,52 m2 – označen kot
številka 06 in ki se nahaja v prvem nad-
stropju poslovnega objekta imenovan “Šavel
Center” stoječ na parcelah 1255, 1256,
1260, 1261, 1262, 1263, 1266, 1267/1,
1264, 1265, 1272, 1274, vse katastrska
občina Murska Sobota, s solastnim deležem
na skupnih delih zgradbe ter zemljišču, in ki
ga je zastavni dolžnik pridobil po notarskem
zapisu SV 260/98 z dne 11. 5. 1998, sk-
lenjene s prodajalko ABC Pomurko Interna-
tional d.d. Murska Sobota,

zastavljena v korist upnice Nove kredit-
ne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, in sicer za zavarovanje izvršljive
terjatve upnice napram dolžniku Kekec
d.o.o., Murska Sobota, Cvetkova 2, do
najvišjega zneska 23,000.000 SIT.

IZ-88566
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
101/03 z dne 13. 2. 2003, je bil poslovni
prostor v izmeri 48,14 m2, v pritličju poslov-
no-stanovanjske zgradbe LS-2 v Murski So-
boti, Lendavska ulica 13c, s solastninskim
deležem na skupnih delih zgradbe in zem-
ljišča, ki ga je dolžnica in zastavna dolžnica
Györfi Lidija, Ulica Nikole Tesla 1, Murska
Sobota, pridobila po prodajni pogodbi z dne
9. 12. 1998 in po notarskem zapisu prodaj-
ne pogodbe z dne 2. 12. 2002 – SV
864/02, zastavljen v korist upnice Zavaro-
valnice Triglav d.d. Ljubljana, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki.

IZ-88567
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Lju-
bljane, opr. št. SV-408/2003 z dne 11. 2.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje, ki
se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske
hiše na Prušnikovi 23 v Ljubljani, k.o. Šent-
vid, v izmeri skupaj 40,98 m2, last zastavi-
teljice Špele Stare, Bevkova 10, Domžale,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 2.
2003, sklenjene z Dragico Koren, Prušniko-
va 23, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d. Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-88568
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Lju-
bljane, opr. št. SV 243/03 z dne 12. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni iz-
meri 48,71 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske hiše na naslovu Kolodvorska 12,
Kočevje, stoječe na parc. št. 2152, vložek
št. 1114, k.o. Kočevje, solast zastaviteljev
Alukić Naile in Alukić Nihada, zastavljeno v
korist upnika Bačer Radovana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6.540 EUR s
pripadki.

IZ-88569
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Lju-

bljane, opr. št. SV 249/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 72, ki se nahaja
v XI. nadstropju bloka B-1 na naslovu Ulica
Gorenjskega odreda 18, Kranj, v skupni iz-
meri 20,96 m2, last zastaviteljice Simone
Škrjanc, zastavljeno v korist upnika Boštja-
na Omahna, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 40.000 EUR s pripadki.

IZ-88570
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Lju-
bljane, opr. št. SV 257/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo stanovanje - garsonjera št.
109190. 109200, v velikosti 43,20 m2, ki
se nahaja v stanovanjskem bloku Groha-
rejvo naselje 7, Škofja Loka, stoječem na
parc. št. 435, k.o. Stara Loka, vl. št. 567,
ki je last Zukić Hazema, zastavljeno v korist
upnika Vlahović Dejana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9.384 EUR s pripa-
dki.

IZ-88584
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Lju-
bljane, opr. št. SV 259/03 z dne 14. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 17, v skupni
izmeri 37 m2, ki se nahaja v 3. nadstopju
stanovanjskega objekta na naslovu Zlato
polje 3e, Kranj, stoječega na parc. št.
454/1, vložek št. 800, k.o. Kranj, v lasti
dolžnice in zastaviteljice Doroteje Knez (po-
ročene Knez Podjed) zastavljeno v korist
upnika Bačer Radovana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 13.692 EUR s pripa-
dki.

IZ-88645
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Li-
tije, opr. št. SV 62/03 z dne 14. 2. 2003,
je bilo stanovanje 11 v izmeri 27,84 m2 v
stanovanjski hiši Valvazorjev trg 12, v Litiji,
katerega lastnica je Mrzelj Ljudmila, Valva-
zorjev trg 12, Litija, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 16. 7. 1999, zastavljeno v
korist upnice Predilnice Litija, d.d., za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
3,107.506,33 SIT s pripadki.

IZ-88646
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Li-
tije, opr. št. SV 63/03 z dne 14. 2. 2003,
je bilo stanovanje 27 v izmeri 25,67 m2 v
stanovanjski hiši Prvomajska ulica 2, v Litiji,
katerega lastnica je Marija Rajner, Prvo-
majska 2, Litija, na podlagi prodajne pogo-
dbe z dne 14. 7. 1999, zastavljeno v korist
upnice Predilnice Litija, d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,841.704,90 SIT
s pripadki.

IZ-88647
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Li-
tije, opr. št. SV 64/03 z dne 14. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 3 v izmeri 57,52 m2 v
stanovanjski hiši Trg na Stavbah 11 v Litiji,
katerega solastnici sta Olga Laharnar in Ne-
venka Logar, stanujoči Trg na Stavbah 11,
Litija, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 7. 1999, zastavljeno v korist upnice Pre-
dilnice Litija, d.d., za zavarovanje denarne
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terjatve v višini 5,196.334,555 SIT s pripa-
dki.

IZ-88648
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Li-
tije, opr. št. SV 65/03 z dne 14. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 22,59 m2 v
stanovanjski hiši Trg na Stavbah 13 v Litiji,
katerega lastnik je Samo Kozlevčar, Veliki
vrh 6 a, Litija, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 16. 7. 1999, zastavljeno v korist upni-
ce Predilnice Litija, d.d., za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,304.467,97 SIT s
pripadki.

IZ-88649
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 49/03 z dne 17. 2.
2003, je bil apartma št. 32, z neto površino
69,44 m2, ki se nahaja v objektu št. 6, z
oznako Akacija v apartmajskem naselju v
Ankaranu, v stavbi, stoječi na parc. št.
1039/20 s pravico souporabe na parc. št.
1039/19, vl. št. 554 k.o. Oltra s parkirnim
mestom št. 31, last dolžnika in zastavitelja
Penzion Miklič & Miklič, podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino, d.n.o. na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 32 z dne 15. 3.
2001, aneksa št. 1 k prodajni pogodbi št.
32 z dne 15. 3. 2001, in aneksa št. 2 k
prodajni pogodbi št. 32 z dne 5. 12. 2001,
sklenjene s firmo Gradis Consult Ljubljana,
d.o.o., Šmartinska 134/a, 1000 Ljubljana,
Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva 3,
2000 Maribor, in Gradis GP Celje, d.d.,
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje, zasta-
vljen v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
A-9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Pl. 6,
Avstrija za zavarovanje denarne terjatve v
višini 350.000 EUR s pripadki.

IZ-88650
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV
43/03 z dne 7. 2. 2003, so bili poslovni
prostori v pritličju hiše v Idriji, Rožna 4,
stoječe na parceli št. 1350 k.o. Idrija mesto
v izmeri 103,62 m2, s pripadajočim sola-
stninskim deležem na skupnih delih in na-
pravah ter zemljišču, last dolžnice in zasta-
viteljice  družbe Čuk d.o.o. Idrija, kupljeni s
kupoprodajnima pogodbama z dne 4. 6.
1993 in 10. 11. 1993, zastavljeni v korist
upnice – banke Nove KBM d.d., Področje
Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pripadki.

IZ-88656
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Lju-
bljane, opr. št. SV 457/2003 z dne 14. 2.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 39, v
II. nadstropju, v izmeri 66,21 m2 v Ljubljani,
na naslovu Prijateljevi 21, ki stoji na parceli
št. 25/18 k.o. Karlovško predmestje, last
zastaviteljice Bambič Živke, stanujoče Kr-
panova 8 A, Logatec, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 1. 1992, št. 362-
279/92, sklenjene z Republiko Slovenijo,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice

Banke Celje d.d. Glavna podružnica Lju-
bljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 51.881 EUR s pri-
padki.

IZ-88657
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Lju-
bljane opr. št. SV-458/2003 z dne 17. 2.
2003, je bil poslovni prostor št. P-5 v II.
nadstropju, v skupni izmeri 88,20 m2 v po-
slovno stanovanjski stavbi Partizanska ce-
sta 37, Maribor, ki stoji na parc. št. 1100/2
k.o. Maribor Grad, v lasti zastaviteljice Tanje
Mehle, Cafova ulica 4, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 30. 12. 2002,
sklenjene z Marjanom Mahničem, Drago-
melj 66 a, Domžale in Andrejem Korinškom,
Ulica Goce Delčeva 22, Ljubljana, kot pro-
dajalcema, zastavljeno v korist upnice Slo-
venske investicijske banke d.d., Čopova 38,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.000 EUR s pripadki.

IZ-88659
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 138/03 z dne 12. 2.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stano-
vanje št. S2 110, v skupni izmeri 82,85 m2

stanovanjskih površin, ki se nahaja 1. in 2.
nadstropju (duplex) poslovno-stanovanjske-
ga objekta v objektu ARS v Kamniku, ki je
zgrajen na zemljišču parcele št. 741/3,
742/1 in 742/2, vse k.o. Kamnik. Stano-
vanju pripada še loggia v izmeri 6,73 m2,
vrt v izmeri 15,73 m2, shramba v izmeri
7,50 m2 in parkirišče v kleti z oznako S2
110, vse last zastaviteljev Milana Štubljarja,
Šolska ulica 10, Semič in Brede Lobe, Kre-
snice 23, Kresnice, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4233-14/03 z dne 12. 2.
2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, Javnim skladom, Lju-
bljana, Poljanska 31. Stanovanje je zasta-
vljeno v korist upnika Stanovanjskega skla-
da RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
19,756.942 SIT s pripadki.

IZ-88660
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 139/03 z dne 12. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z dve-
ma sobama in kabinetom št. S2 202, v
skupni izmeri 78, m2, ki se nahaja v 2. nad-
stropju poslovno-stanovanjskega objekta
ARS v Kamniku, ki stoji na zemljišču parce-
le št. 741/3, 742/1 in 742/2, vse k.o. Kam-
nik, ter balkona v izmeri 6 m2, shrambe v
izmeri 7,89 m2 in parkirišča v kleti z oznako
S2 202, last zastaviteljic Ljubice Galun,
EMŠO 0506960505434, Triglavska ulica
32, Ljubljana in Pavle Osrajnik, EMŠO
0406938505183, Kajuhova ulica 1, Slo-
venj Gradec, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-10/03 z dne 12. 2. 2003, s Sta-
novanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Lju-
bljana, Poljanska 31, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 20,091.650 SIT s pri-
padki.

IZ-88661
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 145/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stano-
vanje št. D3, v skupni izmeri 84,93 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju poslovno-stano-
vanjskega objekta K1 in K2, ki stoji na zem-
ljišču parc. št. 682/1, 684 in 683/2, vpisa-
nih v vl. št. 1531 k.o. Celje ter s shrambo v
kleti v velikosti 5 m2 in parkiriščem v kleti z
oznako 1, last zastaviteljev Rebek Jožeta,
EMŠO 0409958500152, Ulica bratov Fre-
cetov 4, Celje in Romanca Jašarov, EMŠO
1212955505388, Valvasorjeva ulica 14,
Celje, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-1/03 z dne 13. 2. 2003, s Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, Jav-
nim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjskega sklada RS, Javni sklad, Lju-
bljana, Poljanska 31, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17,938.538 SIT s
pripadki.

IZ-88662
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 146/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje št. B.1N.30, v skupni izmeri 56,73
m2, ki se nahaja v I. nadstropju poslovno-
stanovanjskega objekta Dolsko, ki stoji na
zemljišču parc. št. 16/5, vpisanih v vl. št.
110 k.o. Petelinje, ter balkon v izmeri 3,36
m2 in shrambe v izmeri 5,07 m2, last zasta-
viteljev Božič Simona, EMŠO
0910972500166, Glavarjeva ulica 45, Lju-
bljana in Markovič Jasmine, EMŠO
1312971505287, Glavarjeva ulica 45, Lju-
bljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-7/03 z dne 13. 2. 2003, s Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, Jav-
nim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjskega sklada RS, Javni sklad, Lju-
bljana, Poljanska 31, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,904.178 SIT s
pripadki.

IZ-88663
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 152/03 z dne 14. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z dve-
ma sobama in dvema kabinetoma z oznako
S2 304, v velikosti 82,47 m2, ki se nahaja v
3. in 4. nadstropju (duplex), poslovno-sta-
novanjskega objekta ARS v Kamniku, z log-
gio v velikosti 6,73 m2, balkonom v velikosti
6,12 m2, shrambo v velikosti 7,24 m2 in
parkiriščem v kleti z oznako S2 304, ki stoji
na zemljišču parc. št. 741/3, 742/1 in
742/2 k.o. Kamnik, last zastaviteljev Tanje
Avsec Faganel in Mateja Faganela, oba Te-
netiše 93, Golnik, na podlagi prodajne po-
godbe št. 4233-16/03 z dne 14. 2. 2003,
s Stanovanjskim skladom Republike Slove-
nije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska
31. Stanovanje je zastavljeno v korist up-
nika Stanovanjskega Sklada RS, Javni sk-
lad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21,931.179 SIT s
pripadki.
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IZ-88664
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 153/03 z dne 14. 2.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stano-
vanje z oznako D-305, v III. nadstropju v
velikosti 81,29 m2, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu v soseski Dravske
terase, ki je zgrajena na zemljiščih parc. št.
1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška vrata, z
loggio v velikosti 4,99 m2, shrambo v ve-
likosti 5,61 m2 z oznako S-D 305 in enim
parkirnim mestom v kleti z oznako K3-GM
46, last zastavitelja Dover Aleša, Škalce
102, Slovenske Konjice, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 4233-36/03 z dne 14. 2.
2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, Javnim skladom, Lju-
bljana, Poljanska 31. Stanovanje je zasta-
vljeno v korist upnika Stanovanjskega skla-
da RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,519.602 SIT s pripadki.

IZ-88665
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Lju-
bljane, opr. št. SV 154/03 z dne 14. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z dve-
ma sobama in dvema kabinetoma v 3. in 4.
nadstropju (duplex), z oznako S3 304, v
velikosti 82,47 m2 stanovanjskih površin,
poslovno-stanovanjskega objekta ARS v
Kamniku, ki stoji na zemljišču parc. št.
741/3, 742/1 in 742/2, k.o. Kamnik ter
loggie v izmeri 6,73 m2, balkona 6,12 m2,
shrambe 7,90 m2 in parkirišča v kleti z oz-
nako S3 304, last zastaviteljev Mlinar Ju-
rija, Prušnikova ulica 7, Ljubljana-Šentvid in
Kmetič Katje, Klek 39 a, Trbovlje, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 4233-19/03 z dne
14. 2. 2003, s Stanovanjskim skladom Re-
publike Slovenije, Javnim skladom, Ljublja-
na, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnika Stanovanjskega sklada RS,
Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
19,558.497 SIT s pripadki.

IZ-88765
Na podlagi neposredno izvršljivega

notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 130/2003 z dne 13.
2. 2003, je trisobno stanovanje št. 8 v izmeri
102,33 m2, v I. nadstropju stan. hiše v
Mariboru, Mladinska ul. 4, ki stoji na parc.
št. 887, k.o. Maribor-Grad, last Paar Martine,
stan. Maribor, Mladinska ul. 4, na temelju
prodajne pog. št. 329/94 z dne 25. 8.
1994, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT s pp.

IZ-88766
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 126/2003 z dne
13. 2. 2003, je stanovanje št. 81 v XI. nad-
stropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Krekova ul. 27, v izmeri 33,42 m2, ki stoji
na parc. št. 1427, k.o. Maribor-Grad, last
Batista Dejana, stanujočega Maribor, Kreko-
va ul. 27, na podlagi prodajne pogodbe št.
346/91 z dne 21. 12. 1991, zastavljeno v
korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pri-

staniška 14, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT s pp.

IZ-88767
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
122/03 z dne 18. 2. 2003, je bilo dvosob-
no stanovanje št. 9, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Ulica
Luke Svetca 5, Litija, in ki leži na parc. št.
127/36, vl. št. 560, k.o. Litija, v skupni
izmeri 81,29 m2, v celoti last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Litija kot prodajalko in Rudijem
Japljem kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.000 EUR v SIT protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pripadki.

IZ-88768
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 118/03 z dne 18. 2.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje v
izmeri 34,08 m2 tlorisne stanovanjske povr-
šine v mansardi stanovanjske stavbe in klet-
ni prostor v izmeri 5 m2, v večstanovanjski
hiši na naslovu Radvanjska cesta 49 v Mari-
boru, stoječi na parc. št. 2371/1, pripisana
vl. št. 1132, k.o. Tabor, katere izključna la-
stnica je Brigita Marija Ljujič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe 3/RA za stanovanje
št. 3 – Radvanjska cesta 49 z dne 17. 2.
2003, zastavljeno oziroma na njem ustano-
vljena hipoteka v korist upnika Raiffeisen-
bank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Av-
strija za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.500 EUR, kar znaša preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa tega notarskega zapisa
2,429.198,10 SIT s pripadki.

IZ-88769
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marguč Franca iz Slo-
venskih Konjic, opr. št. SV 74/2003 z dne
18. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 7, ki se
nahaja v III. nadstropju stanovanjskega bloka
PB-1 na Kajuhovi cesti v Slovenskih Konji-
cah na parc. št. 918/3, k.o. Slovenske Konji-
ce, lamela B in obsega stanovanjske prosto-
re v tlorisni površini 57,44 m2, mansardo v
izmeri 30 m2, shrambo v kletnih prostorih v
izmeri 4,12 m2 in balkon v izmeri 3,74 m2,
last dolžnikov in zastaviteljev Prapotnik Blaža
in Prapotnik Valentine, oba stan. Ronkova
ulica 16, Slovenj Gradec, na podlagi prodaj-
ne pogodbe 10/2002, sklenjene dne 9. 10.
2002 s prodajalcem Kongrad d.d., Tovar-
niška ulica 3, Slovenske Konjice, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,500.000 SIT s pripadki.

IZ-88795
Na podlagi neposredno izvršljivega

notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 187/2003 z dne 18. 2.
2003, je:

– poslovni prostor v Ljutomeru, Ormo-
ška cesta 3, v izmeri 159,67 m2, ki stoji na

parc. št. 1693, k.o. Ljutomer, pridobljen na
podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7.
1986 sklenjene z Ljubljansko banko Pomur-
sko banko Murska Sobota,

– poslovni prostor v pritličju in kletni etaži
stanovanjsko poslovnega objekta v Velenju,
Kidričeva 7d, v velikosti 163,94 m2, ki stoji
na parc. št. 2525, z.k. vl. št. 800 k.o. Ve-
lenje, pridobljen na podlagi prodajne pogo-
dbe z dne 20. 4. 1980 sklenjene z Rudar-
sko-elektroenergetskim kombinatom
n.sol.o. Velenje,

– poslovni prostor v poslovno stano-
vanjski zgradbi v Mariboru, Glavni trg 2, ki
stoji na parc. št. 1982, z.k. vl. št. 520, k.o.
Maribor-Grad in v naravi predstavlja pro-
dajalno v pritličju v izmeri 71 m2 in skladišče
v kleti v izmeri 53 m2, skupno 124 m2, pri-
dobljen na podlagi pogodbe št. 464-67/87
– 11/4-Pe z dne 18. 12. 1987 sklenjene z
Občino Maribor Rotovž,

last dolžnice in zastaviteljice Planika, d.d.
iz Kranja, zastavljeno v korist upnice Go-
renjske banke, d.d. iz Kranja, Bleiweisova
c. 20, za zavarovanje njegove denarne te-
rjatve v višini 100,000.000 SIT s pripadki.

IZ-88796
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
114/03 z dne 17. 2. 2003, je bilo trisobno
stanovanje številka 4 v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Goriška ulica 2, Maribor,
ki leži na parceli številka 176, pripisani pri
vložni številki 1305, katastrska občina Spo-
dnje Radvanje, ki je skupne izmere 66,66
m2 in je last dolžnika in zastavitelja Mauko
Gustava, Goriška ulica 2, Maribor, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene 19. 10.
1993 s prodajalko Slovenske železnice Lju-
bljana, Železniška srednja šola Maribor, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Hal-
benrain – Tieschen, registrierte Genossen-
schaft mit beschränkter Haftung, v zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 22.000 EUR,
kar znaša na dan 17. 2. 2003 – 5,082.000
SIT, s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Dopolnitev
S-88497

Pri objavi oklic o začetku postopka
prisilne poravnave nad dolžnikom
Koperinvest d.o.o., Ferrarska 14, Koper
(Uradni list RS, št. 13/03, je izpadel del
besedila in objavljamo dopolnitev oklica:

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika -
prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev, s pravno podlago terjatve
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in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sre-
dnjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave.

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

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
četrtem in petem odstavku 43. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (ZPPSL - Uradni list RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99).

Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.

Oklic je bil objavljen na oglasni deski
tukajšnjega sodišča dne 17. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 1. 2003

St 108/2002 S-88320

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 108/2002 sklep z dne 7. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Sahitaj Kadri s.p., Pomožna dela v
gradbeništvu, Cesta Simona Blatnika 1,
Velenje (matična številka: 5221306), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sahitaj Kadri
s.p., Pomožna dela v gradbeništvu, Cesta
Simona Blatnika 1, Velenje (matična
številka: 5221306), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2003

St 111/2002 S-88321

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 111/2002 sklep z dne 7. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Islami Masar s.p., Zemeljska dela,
Šlandrov trg 9/a, Žalec (matična številka
5484763), se začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Islami Masar
s.p., Zemeljska dela, Šlandrov trg 9/a,
Žalec (matična številka 5484763), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2003

St 101/2002 S-88322
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 101/2002 sklep z dne 10. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: Šmigoc Martin s.p., Zidarstvo
in polaganje estrihov, Foitova 6, Velenje
(matična številka: 5210345).

Odslej se firma glasi: Šmigoc Martin
s.p., Zidarstvo in polaganje estrihov, Foitova
6, Velenje (matična številka: 5210345) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec, Praprotnikova 1, Mozirje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11-42153-
7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2003

St 113/2002 S-88323
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 113/2002 sklep z dne 10. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: Kuleto Tatjana s.p., Interna-
tional transport Kuleto, Nad Mlinščico
14, Radeče (matična številka: 5616853).

Odslej se firma glasi: Kuleto Tatjana s.p.,
International transport Kuleto, Nad
Mlinščico 14, Radeče (matična številka:
5616853) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis

začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11-42153-
7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2003 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2003

St 107/2002 S-88324
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 107/2002 sklep z dne 7. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Borova Minir s.p., Zidarstvo in
fasaderstvo, Mariborska 86, Celje
(matična številka: 1058177), se začne in
takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso,
ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Borova Minir
s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Mariborska
86, Celje (matična številka: 1058177), iz
pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2003

St 118/2002 S-88325

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 118/2002 sklep z dne 10. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: Krasniqi Rexhep s.p.,
Trgovina Lili, Kardeljev trg 1, Velenje
(matična številka: 1040715).

Odslej se firma glasi: Krasniqi Rexhep
s.p., Trgovina Lili, Kardeljev trg 1, Velenje
(matična številka: 1040715) – v stečaju.
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II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje te-
rjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prija-
vljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11-42153-
7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2003 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 10. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2003

St 13/95 S-88326
To sodišče razpisuje narok za

obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Lesno podjetje Oprema d.o.o.,
Izola, Cona mestne industrije b. št.,
Izola, ki bo dne 24. 3. 2003 ob 9. uri v
sobi št. 153/I tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni, soba št. 208 tukajšnjega sodišča, v
času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 2. 2003

St 6/2003 S-88327
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 6/2003 z dne 10. 2. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov d.d.,
Reteče 4, Škofja Loka, matična št.
5537878, šifra dejavnosti 29710.

Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Velko Jan, Blaževa ulica 3/f, Škofja
Loka.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini te-

rjatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plača-
ni sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša
2% tolarske vrednosti od skupne vsote prija-
vljenih terjatev posameznega upnika, ven-
dar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT, na račun št. 01100-1000339014, sklic
na št. 11-42170-7110006-55400603 za
pravne osebe in na račun št. 01100-
1000338529, sklic na št. 11-42170-
7110006-55400603 za fizične osebe in za-
sebnike, v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih ugovarjajo proti terjatvam drugih
upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev).

Sklep o začetku postopka prisilne
poravnave se vpiše v sodni register.

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Domel d.d., Otoki 21, Železniki,
– Treg & P s.r.l., Piazza Benco 4/IV, Trst,

Italija,
– Valkarton potiskana embalaža d.o.o.,

Letališka cesta 32, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva

cesta 19, Ljubljana,
– Vane Petan, Vodnikov trg 4, Ljubljana,

predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne

poravnave je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 10. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 2. 2003

St 22/2002 S-88328

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Savska cesta 13,
Sevnica, za dne 12. 3. 2003 ob 9. uri v
razpravni dvorani IV/II tega sodišča, CKŽ
12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 2. 2003

St 2/2003 S-88329
To sodišče je s sklepom St 2/2003 dne

11. 2. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gorinšek Mitja s.p., Dnevni bar
Kasino, G. Lepovče 4, Ribnica, davčna
številka: 88428605.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
odvetnica Olga Tanko iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 5. 2003 ob 10. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2003

St 152/2002 S-88330
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 152/2002 z dne 20. 1. 2003 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Bistra, Založništvo in storitve d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 41 in njegovimi upniki.

Dolžnik je razvrstil terjatve upnikov v dva
razreda:

– razred A, v katerem se nahajajo
navadne obveznosti do upnikov na dan 19.
9. 2002, katere se odpišejo v višini 80% in
poplačajo v višini 20% najkasneje v enem
letu od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave (v času odloga plačila z
obrestmi po obrestni meri TOM +0),

– razred B, v katerem se nahajajo
terjatve ločitvenega upnika Faktor banke,
katerega položaj se po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni, in sicer v višini
8,411.000 SIT na dan 19. 9. 2002.

Prisilna poravnava učinkuje za vse
terjatve upnikov, ki so nastale do 19. 9.
2002, kot dneva začetka postopka prisilne
poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) Priloga 1
k sklepu, zato jih je dolžnik dolžan izplačati
v višini, navedeni v tretji koloni te priloge in
v roku iz drugega odstavka.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne 20.
1. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 5. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2003

St 22/2003 S-88331
To sodišče je s sklepom St 22/2003

dne 11. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jabolko Computers,
podjetje za računalništvo, elektroniko in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana, matična številka:
5335540, šifra dejavnosti: 72.220.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Ljubica Prezelj iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 5. 2003 ob 10. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11.
3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2003

St 42/2002 S-88332
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 42/2002 dne 7. 2. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Proinex d.o.o. – v
stečaju, Ane Ziherlove 4, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2003
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St 47/2000 S-88333
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 47/2000 dne 5. 2. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Novi
Graniti d.o.o., Stahovica, Sp. Stranje 6 –
v stečaju, Kamnik.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2003

St 64/2001 S-88334
To sodišče je s sklepom St 64/2001

dne 3. 2. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Almako d.o.o., trgovsko in
storitveno podjetje, Dunajska 21,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2003

St 205/2002 S-88335
To sodišče je s sklepom St 205/2002

dne 7. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stojiljkovič Dragan s.p.,
Grosuplje, Seliškarjeva cesta 10, davčna
številka 51611031, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2003

St 5/2003-16 S-88336
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 5/2003 z dne 10. 2. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Eurocut Proizvodnja, trgovina d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Špindlerjeva ulica 2/d.

Matična številka dolžnika je 5535930,
šifra njegove dejavnosti pa 26.810.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej
objavi prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist,
zaposlen v FISK d.o.o., Maribor,
Gosposvetska ul. 84.

Ustanovi se upniški odbor, katerega člani
so:

1. Eurocut Ohg, Obertholau 31, D-95615
Marktredwitz,

2. BkW Bornhagen, Friedenstrasse 3,
D-37318 Bornhagen,

3. Aleksander Consulting Corporation,
1013 Centre Road, Wilmington, State of
Delaware, USA,

4. Branko Petrič s.p., Slovenske
Konjice, Tovarniška ul. 8,

5. predstavnica sveta delavcev Andreja
Leskovar, Čadram 42, Oplotnica.

Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave je bil nabit na oglasno desko
naslovnega sodišča dne 10. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2003

St 4/2002 S-88337
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 4/2002 z dne 3. 2.2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Strmšek Francem s.p., Ribnica na
Pohorju 2, Ribnica na Pohorju.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih
podjetnikov.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 2. 2003

St 1/2003 S-88338
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 1/2003, z dne 10. 2. 2003, začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Albin Promotion proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o., Lovrenc na Dravskem
polju 3-4, matična številka 5362571, šifra
dejavnosti: 51.190.

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.

Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve.

Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Ignac Marinič univ. dipl. ek.,
Svetozarevska 10/II, Maribor.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Talum tovarna aluminija d.d.,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo,

– Nova Kreditna banka Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4,

– Nafta Lendava d.o.o., Rudarska ulica
1, Lendava,

– Rama - Šped d.o.o., Tovarniška cesta
10, Kidričevo,

– Zdenka Lozinšek, Lovrenc na
Dravskem polju 80, kot delavska zaupnica.

Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 10. 2. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 2. 2003

St 160/2002 S-88447
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 160/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo
stečajni postopek nad podjetjem Rohe
Trgovina in storitve d.o.o., Maribor, Ulica
Pohorskega bataljona 14.

Odslej se dolžnikova firma glasi Rohe
Trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju
Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14,
njegova matična številka je 5803616.

Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, zaposlena pri Finea
Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.

Upniki 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.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 5.
2003 ob 10. uri v sobi št. 253 tega sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 16. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2003

St 88/2001 S-88448
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim

dolžnikom Gumex, podjetje za uvoz in
izvoz ter zunanjo trgovino d.o.o., Ul.
borcev za severno mejo 4, Maribor – v
likvidaciji, Maribor, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi.

St 211/2002 S-88449
To sodišče je s sklepom z dne 28. 1.

2003 pod opr. št. St 211/2002 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mebles IMS d.o.o., Dunajska cesta 191,
Ljubljana, matična številka 5475538, šifra
dejavnosti 50.102 (prej družbe
Industrijaimport d.o.o., Dunajska cesta 191,
Ljubljana, Metro Avto d.o.o., Dunajska 8,
Ljubljana, Mebles d.o.o., Vaše 30f,
Medvode in Metro avto servis d.o.o., Ulica
Jožeta Jame 12, Ljubljana.

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
(28. 1. 2003).

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 Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Hartman commerce d.o.o., Zaloška
92c, Ljubljana,

– Salonit Anhovo d.d., Vojkova 1,
Domžale,

– Promed M d.o.o., Prušnikova 9,
Ljubljana,

– Dom starejših občanov Medvode
d.o.o., Zbiljska cesta 15, Medvode,

– Igor Novak, Smlednik 24b, Smlednik
kot delavski zaupnik.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-18 / 21. 2. 2003 / Stran 937

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 28. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2003

St  124/2000 S-88450
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad stečajno maso Metalka Sto-
ritve d.o.o., Ljubljana – v stečaju, za dne
2. 4. 2003 ob 10. uri v sobi 307 A 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 13. 2. 2003

St 44/2002 S-88451
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 44/2002, z dne 13. 2. 2003 začelo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Planinšič trgovsko in avto-servisno
podjetje d.o.o., Mladinska ulica 1,
Vuzenica.

Odslej firma glasi: Planinšič trgovsko in
avto-servisno podjetje d.o.o. - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat iz Kotelj 94, Kotlje.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
14. maja 2003, ob 9. uri v sobi št. 38 tega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 13. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 2. 2003

St 13/2003 S-88502
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 13/2003 sklep z
dne 17. 2. 2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Ljubečna, Industrija ke-
ramičnih izdelkov Celje d.d., 3211 Ško-
fja vas, Kocbekova 30, Ljubečna (matič-
na številka: 5033993) in njegovimi upniki.

II. 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
(17. 2. 2003).

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 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na žiro račun 01100-1000339014,
sklic na številko: 11-42153-7110006.

III. 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).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h,
Polzela, številka delovnega dovoljenja
L7/2000.

V. V upniški odbor so imenovani
naslednji upniki:

1. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,

2. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2/a,
Celje,

3. NLB d.d. Ljubljana, PE Celje,
Kocenova 1, Celje,

4. Abanka d.d., Ljubljana, PE Celje,
Miklošičeva 1, Celje,

5. Anton Macuh, Cerovec 27/a, Šentjur
- predstavnik delavcev.

VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 4,000.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju št. 01100-
6960421564, sklic na št. 5-13-2003, v
roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2003

St 89/2002 S-88505
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 89/2002 sklep z dne 17. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: Libela Maxima, Industrija
tehtnic in energetike d.o.o., Opekar-
niška 2, Celje (matična števika: 5603307).

Odslej se firma glasi: Libela Maxima, In-
dustrija tehtnic in energetike d.o.o.,
Opekarniška 2, Celje (matična številka:
5603307) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje,
št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

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

Upnice pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prija-
vljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in zne-

sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih up-
nikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na šte-
vilko: 11-42153-7110006.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2003 ob 12.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 17. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2003

St 40/2002 S-88599
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena

ZPPSL to sodišče objavlja, da je bila s
sklepom poravnalnega senata tukajšnjega
sodišča, opr. št. St 40/2002 z dne 12. 12.
2002, potrjena prisilna poravnava nad
dolžnikom Group Tomos d.o.o.,
Industrijski holding, Šmarska cesta št.
4, Koper, in sicer:

1. Ugotovi se, da so upniki s pisnim
glasovanjem in glasovanjem na naroku dne
12. 12. 2002 sprejeli prisilno poravnavo
nad dolžnikom Group Tomos d.o.o.,
Industrijski holding, Šmarska c. 4, Koper,
saj so za sklenitev glasovali upniki, katerih
terjatve znašajo skupno 61,02% vseh
terjatev.

2. Poravnalni senat potrdi naslednjo
poravnavo:

– terjatve upnikov so razvrščene v tri
razrede;

– terjatev upnika razreda A z dnem prav-
nomočnosti tega sklepa zaradi konverzije v
poslovni delež dolžnika preneha;

– dolžnik je dolžan upnike, razvrščene v
razred B poplačati v višini 20% ugotovljenih
terjatev v roku enega leta po pravnomočno-
sti tega sklepa z obrestno mero 6% letno;

– terjatve upnikov razreda C se v skladu
z določili tretjega odstavka 16. člena ZFP-
Pod odpišejo.

Seznam upnikov z razvrstitvijo v razrede
ter seznam upnikov, katerih terjatve niso bile
prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanj-
šanih zneskov terjatev ter seznam terjatev,
ki se odpišejo po tretjem odstavku 16. čle-
na ZFPPod, je razviden iz priloge A tega
sklepa.

3. Ugotovi se, da je družba Rotomatika
d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Sp.
Kanomlja št. 23, Sp. Idrija, podala poro-
štveno izjavo v postopku prisilne poravna-
ve, da se kot subsidiarni porok zavezuje, da
bo namesto dolžnika poravnala dolžnikove
zapadle obveznosti ugotovljene po pravno-
močnem sklepu o potrditvi prisilne porav-
nave, če dolžnik v roku, določenem v tem
sklepu, tega ne bo storil.

4. Ugotovi se, da prisilna poravnava
učinkuje tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove te-
rjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 2. 2003
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St 1/2003 S-88602
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

na podlagi 28. člena Zakona o prisilni pora-
vnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS,
št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2003 z dne 12. 2. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Neno
M., Podjetje za trgovino, prevoz in prek-
ladanje d.o.o., Prisoje 9, Koper, matična
številka 5986702, šifra dejavnosti 63.110.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 13. 2. 2003 pozivamo, da sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje te-
rjatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. Prijavi
morajo biti priložena dokazila o obstoju terja-
tve in o njeni višini. Upniki, ki imajo terjatev v
tuji valuti, prijavijo terjatev v tej valuti in nave-
dejo njeno višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan 13. 2. 2003. Upniki, katerih terjatve se
obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi
zapadle obresti (pogodbene in zamudne),
obračunane do 13. 2. 2003.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Tomaž Čad iz Ljubljane, Štihova 4.

5. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 13. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2003

St 14/2002 S-88600

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/2002 sklep z dne 13. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Koren Zora s.p., Turistična agencija
“Herman Celjski”, Krekov trg 1, Celje
(matična številka 5874816), se zaključi v
skladu z določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Koren Zora s.p.,
Turistična agencija “Herman Celjski”, Krekov
trg 1, Celje (matična številka 5874816), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2003

St 28/2002-12 S-88601
To sodišče je na seji senata dne 11. 2.

2003 pod opr. št. St 28/2002 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Avto
Tiče, Štukelj Božidarja s.p., Pod smreko
št. 3, Črnomelj, matična št. 5545038, šifra
dejavnosti 50.102, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avto Tiče, Štukelj Božidarja s.p., Pod
smreko št. 3, Črnomelj izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 2. 2003

St 1/2003 S-88603
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 1/2003 z dne 5. 2. 2003 zače-
lo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Interšafar Metro d.o.o., Sloven-
ska vas 1k, Jesenice na Dolenjskem, ma-
tična št. 1423266, šifra dejavnosti 52.110.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, pozi-
vamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni, po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil do-
ločen Branko Ogorevc, Trg svobode 9, Sev-
nica.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Interšafar d.o.o., Mozelj 24, Kočevje,
– Vele d.d., Grosuplje, Grosuplje,
– Špindler d.o.o., Ivanjkovci 4a,

Ivanjskovci,
– MOP General Trade d.o.o., V mlinu

18, Šempeter pri Novi Gorici,
– Brunar Karlo, Trata VII/5, Kočevje.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 5. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2003

St 183/2002 S-88604
Postopek prisilne poravnave nad

dolžnikom Avtotreiding Podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in storitve d.o.o., Slovenska
Bistrica, Pohorskega bataljona 11.

Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi Avto-
treiding Podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Pohor-
skega bataljona 11, dne 28. 3. 2003 ob
10. uri v sobi št. 253 tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem so-
dišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure
in v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 226.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2003

St 20/2001-55 S-88605
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2001 z dne 14. 2. 2003, ustavilo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Emercor, ekonomski in finančni
inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Ki-
dričeva 55, Škofja Loka.

Narok za prisilno poravnavo, določen za
7. 3. 2003 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča, se prekliče.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2003

St 15/2002 S-88606
To sodišče je s sklepom St 15/2002 z

dne 15. 3. 2003 potrdilo prisilno poravna-
vo nad dolžnikom Soča, Vodnogospodar-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, Indu-
strijska c. 2, Kromberk in njegovimi up-
niki, ki glasi:

A. razred - ločitveni upniki, na katere pri-
silna poravnava nima vpliva in se poplačajo
v skladu s pogodbami,

B. razred - izločitveni upniki (finančni le-
asing opreme), na katere prisilna poravnava
nima vpliva in se poplačajo v skladu s pogo-
dbami,

C. razred - priviligirane terjatve iz naslo-
va obveznosti do delavcev, na katere prisil-
na poravnava nima vpliva in se poplačajo v
100% kot strošek postopka prisilne porav-
nave, v katerega spadajo plače in nadome-
stila plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred začetkom postopka prisilne poravna-
ve, odškodnine za poškodbe pri delu ter
poklicne bolezni, nadomestila plač za čas
neizrabljenega letnega dopusta za tekoče
koledarsko leto in neizplačane odpravnine
po posebnih predpisih, ki urejajo delovna
razmerja, vendar največ v višini, kot je do-
ločena za presežne delavce (55. člen Zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
nadalje ZPPSL, v zvezi s 160. členom ZPP-
SL),

D. razred - ostale priviligirane terjatve, ki
se poplačajo 100% kot strošek postopka
prisilne poravnave in v katerega spadajo te-
rjatve tistih upnikov, ki so nastale med po-
stopkom prisilne poravnave, na podlagi pra-
vnih poslov, potrebnih, da je dolžnik v tem
obdobju nadaljeval s poslovanjem (160/3
člen ZPPSL),

E. razred - navadne terjatve - upniki iz
poslovanja, ki se poplačajo 20% v roku ene-
ga leta od pravnomočnosti sklepa o prisilni
poravnavi in se obrestujejo po stopnji T+1%
letno, če se v tem času ukine obrestna mera
T za obračun kratkoročnih depozitov pri
bankah v Republiki Sloveniji, pa se od tega
dne dalje upošteva obrestno mero 7% letno
(48/II-1 člen ZPPSL),

F. razred - navadne terjatve - upniki iz
poslovanja, ki se poplačajo 20% v roku ene-
ga leta od pravnomočnosti sklepa o prisilni
poravnavi in se obrestujejo po stopnji T let-
no, če se v tem času ukine obrestna mera T
za obračun kratkoročnih depozitov pri
bankah v Republiki Sloveniji, pa se od tega
dne dalje upošteva obrestno mero 5% letno
(48/II-1 člen ZPPSL) in

G. razred - koverzija terjatev navadnih
upnikov v lastniške deleže.

Podrobnejši pregled upnikov po posa-
meznih razredih z obrazložitvijo pravnih in
poslovnih temeljev izhaja iz NFR, ki je se-
stavni del sklepa.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi je navaden v priloženi preglednici na de-
steih straneh (kolona “priznana terjatev v
SIT”), ki je sestavni del izreka tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugoto-
vijo.

Prisilna poravnava je postala pravnomoč-
na 12. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2003

St 2/2003 S-88607
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2003

z dne 13. 2. 2003 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Fištravec podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 9, Ormož, matična številka
5629039, šifra dejavnosti 15.810.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili, v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve.

Za upravitelja prisilne poravnave je
določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73,
Slovenske Konjice.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Čisto mesto Ptuj d.o.o., Dornavska
cesta 26, Ptuj,

– Iteo Abeceda podjetje za revizijo in
sorodne storitve, Kotnikova 28, Ljubljana,

– Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož,

– Kmetijska zadruga Ormož z.o.o.,
Ptujska cesta 12, Ormož,

– Metka Slekovec, Drakovci 55, kot
delavski zaupnik.

Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 13. 2. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2003

St 41/2002 S-88747
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93,  39/97 in 52/99) Okrožno
sodišče v Kopru objavlja oklic o začetku
stečaja.

1. To sodišče je s sklepom z dne 12. 2.
2003, opr. št. St 41/2002, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Conen - Trgovina
in storitve, d.o.o., Izola, Obrtna ulica št.
13, Izola, matična št. 5578558, šifra
dejavnosti 51.900.

2. Sklep o začetku stečjnega postopka
se po uradni dolžnosti vpiše v registrski
vložek št. 1/03737/00 tega sodišča in se
poleg dolžnikove firme dodata besedi “v
stečaju”.

3. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Miroslav Benedejčič iz Kopra, II.
Prekomorske brigade 52.

4. Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh
izvodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžnike pa pozivamo, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove do
stečajnega dolžnika.

5. Narok za preizkus terjatev bo 15. 5.
2003 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na sodno desko tukajšnjega
sodišča dne 12. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2003

St 105/2002 S-88748
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 105/2002 sklep z dne 11. 2. 2003:
sklep o začetku stečajnega postopka

Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St
105/2002 z dne 3. 2. 2003, se v I. točki
izreka sklepa popravi tako, da se naziv firme
stečajnega dolžnika pravilno glasi:

Dnevni bar “Shark Pub”, Vlado Bojovič
s.p., Ljubljanska cesta 7, 3000 Celje.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 2. 2003

Amortizacije

N 209/2000 AM-1465
Na predlog Abanke, Ljubljana, Sloven-

ska c. 58, ki jo zastopa odvetnica Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubila. Imetnik teh papirjev se
poziva, da v roku 60 dni po objavi uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da sta vrednostna papirja izgu-
bila svojo pravno veljavnost.

Delnici serije BC, vrednost 1, delnici od
št. 0001223 do št. 0001224, št. delnic 2,
št. lotov 2.

N 202/2000 AM-1466
Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slo-

venska 58, Ljubljana, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se
poziva, da v roku 60 dni po objavi uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.

Delnice družbe Abanke d.d.: serija BA,
vrednost 1, delnice od št. 0007856 do št.
0007878, št. delnic 23, št. lotov 23.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 50/2002 SR-1407
V pravdni zadevi opr. št. P 50/2002

Okrajnega sodišča v Grosupljem, tožeče
stranke Abanke d.d., Slovenska 58, Lju-
bljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Koče-
var iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1.
Egon Vida in 2. Sebastjan Vida, neznanega
prebivališča, zaradi plačila 562.363,50 SIT
s pp, dne 6. 1. 2003, objavljamo sklep:

toženima strankama Egonu Vida in Se-
bastjanu Vida, neznanega prebivališča, se
postavlja začasna zastopnica Alenka Žugelj,
odvetnica v Ljubljani, Kersnikova 6.

Začasna zastopnica bo zastopala toženi
stranki v pravdni zadevi opr. št. P 50/2002,
dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dok-
ler jima organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 1. 2003

P 1484/2001 SR-1404
Okrožno sodišče v Ljubljani je po

okrožnem sodniku Iztoku Drozku v pravdni
zadevi tožeče stranke Ivice Stipetiča, Hac-
quetova 16, Ljubljana, ki ga zastopa Milomir
Jovanovič, odvetnik v Ljubljani, proti toženi
stranki 1. Mirjani Gudič Štromajer, Svetogor-
ska ulica 25, Beograd, Zvezna Republika
Jugoslavija, in 2. Majdi Špeh, Ograde 40,
Stari trg pri Ložu, zaradi sklenitve kupopro-
dajne pogodbe in prodaje stanovanja oziro-
ma podrejeno zaradi vrnitve dvojne are in
kupnine, dne 7. 1. 2003 sklenilo:

prvotoženki Mirjani Gudič Štromajer se
postavi začasni zastopnik in pooblaščenec
za sprejemanje pisanj Ivo Šalinovič, odvetnik
v Ljubljani.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo-
toženko v pravdni zadevi P 1484/2001-I,
dokler prvotoženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
prvotoženki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2003

II P 2572/2001 SR-1405
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stroko-

vni sodelavki Tadeji Jelovšek Kvaternik, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ce Triglav d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki jo zastopa Zlatko Lipej, odvetnik v Me-
dvodah, zoper toženo stranko Dušana
Kocjana, Šišenska cesta 44, Ljubljana, za-
radi plačila 1,576.724 SIT, dne 8. 1. 2003
sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi za začasno zastopnico odvetnico Sla-
vo Alič iz Ljubljane, Šmartinska 130.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2003

I 1997/23231 SR-1410
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, zo-
per dolžnika Jančigar Vojka, Proletarska 2,
Ljubljana, zaradi izterjave 15.000 SIT s pp,
dne 12. 12. 2002 sklenilo:

dolžniku Vojku Jančigarju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala
dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2002

I 98/574 SR-1461
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnice Krekove zavarovalnice d.d. kot
pravne naslednice Zavarovalnice Mercator,
Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, proti dolžniku
Miličevič Srboljubu (naslov neznan), zaradi
izterjave 2,010.880,60 SIT, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
dolžniku postavlja začasno zastopnico odv.
Tatjano Škrinjar iz Postojne, Tržaška 34a.

Začasna zastopnica se postavlja ker je
bivališče dolžnika neznano, reden postopek
s postavitvijo zakonitega zastopnika pa bi
predolgo trajal, tako, da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljena začasna zastopnika bo
zastopala toženca v postopku vse dotlej,
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma njegov
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 9. 2002



Stran 940 / Št. 16-18 / 21. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

P 139/2002 SR-1411
Okrajno sodišče v Radovljici je v pravdni

zadevi tožeče stranke Edvarda Jakšeta, Sel-
ska ulcia 1, Ribno, Bled, proti toženi stranki
Stanku Rozmanu, Stalingarjska 41, Javornik,
zaradi pridobitve lastninske pravice iz izstavi-
tve ZK listine, s sklepom opr. št. P 139/2002
z dne 15. 1. 2003, na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena ZPP, toženi stranki
Stanku Rozmanu, Stalingrajska 41, Javornik,
za začasno zastopnico postavilo odvetnico
Darjo Bele, Kranjska c. 2, Radovljica. Imeno-
vana odvetnica ima v navedenem pravdnem
postopku vse pravice in dolžnosti od dne
15. 1. 2003 dalje in bo zastopala toženo stran-
ko vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 1. 2003

P 47/2000 SR-1498
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mirka Franka, Petrinje
11, ki ga zastopa odv. Magda Mlač iz Izole,
zoper toženo stranko Andreja Slavca od
Mateja, Črni Kal 32, sedaj neznanega biva-
lišča, zaradi izstavitve z.k. listine, zaradi pri-
dobitve lastninske pravice s priposestvo-
vanjem, s sklepom z dne 4. 2. 2003, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Andreju Slavcu od Mateja, Črni Kal
32, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja 1, ki
bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2003

P 109/99 SR-1500
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Almire Colja, Gabro-
vica pri Komnu 13, Komen, ki jo zastopa
odv. Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Lovrenca Luina, Grabrovica
pri Komnu 65, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izstavitve z.k. listine, zaradi pridobi-
tve lastninske pravice s priposestvovanjem,
s sklepom z dne 5. 2. 2003, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Lovren-
cu Luinu, Grabrovica pri Komnu 65, sedaj
neznanega bivališča postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Dušana
Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki
bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 2. 2003

P 129/2001 SR-1502
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Zdenka Pilata, Štanjel
141, ki ga zastopa odv. Dragan Sikirica iz
Sežane, zoper toženo stranko Ines Cec-
chetti, Strada Vechia Dell’Istria 7, Trst, Ita-
lija, sedaj neznanega bivališča, zaradi pri-
dobitve lastninske pravice s priposestvo-

vanjem, s sklepom z dne 4. 2. 2003 na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Ines Cecchetti, Strada Vechia Del-
l’Istria 7, Trst, Italija, sedaj neznanega biva-
lišča, postavilo začasnega zastopnika, in si-
cer odvetnika Metoda Tavčarja iz Sežane,
Mirka Pirca 1, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2003

P 16/1998 SR-1504
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Aleksandre Pelicon,
Coljava 5, ki jo zastopa odv. Dragan Sikiri-
ca iz Sežane, zoper toženo stranko Karoli-
no Ostrouška, Coljava 5, Komen, sedaj nez-
nanega bivališča zaradi izstavitve z.k. listine
zaradi pridobitve lastninske pravice s pripo-
sestvovanjem, s sklepom z dne 4. 2. 2003,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Karolini Ostrouška, Coljava 5, Ko-
men, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Metoda Tavčarja iz Sežane, Mirka Pirca 1,
ki bo toženo stranko v tem postopku zasto-
pal vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2003

Z 02/00087 SR-1402
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja RS, MF, DURS, DU Ljubljana,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Lju-
bljana, Trdinova 4/IV, proti dolžniku Marja-
nu Severju, Glinška 17, Ljubljana, zaradi
izterjave 3,560.217,50 SIT s pp. in zavaro-
vanjem te denarne terjatve z zastavno pravi-
co na nepremičnini dolžnika, ki je do 2/3
vpisana v vl. št. 157, k.o. Zaplana, na pre-
dlog upnika in na podlagi 4. točke 82. čle-
na ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku
postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Zvoneta Debevca iz Vrhnike,
Cankarjev trg 11. Začasni zastopnik bo za-
stopal dolžnika v tem postopku vse do
takrat, dokler dolžnik sam ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 16. 1. 2003

Oklici dedičem

D 39/98 OD-21794
Andrejašič Štefanija, roj. Furlan, iz Zgor-

nje Škofije 30, je dne 24. 12. 1997 umrla
in ni zapustila oporoke. Do dediščine imajo
pravico dediči po pok. zapustničini sestri
Angeli Babič, in sicer Bruno Babič, Dario
Babič, Norma Babič. Ker sodišču ni znano
njihovo prebivališče, naj se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedičem je postavljena za skrbnico Cvetka

Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran. Po preteku
enoletnega roka bo opravilo sodišče zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave posta-
vljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 2002

I D 180/99 OD-381
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče za-

puščinski postopek po pok. Mariji Brecelj
Golub, hčeri Jere, roj. 12. 11. 1923, umrli 3.
12. 1998, nazadnje stanujoči Ptujska ul. 18,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.

Zakonite in morebitne oporočne dediče
pozivamo, da se v enem letu po objavi tega
oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot de-
diči.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2003

IV D 341/2002 OD-1418
Tekstor Vladimir, roj. 28. 12. 1954, sin

Ladislava, nazadnje stanujoč Ulica bratov
Učakar 120, Ljubljana, je dne 18. 3. 2002
umrl brez oporoke, zaradi česar sledi zako-
nito dedovanje. Zapustnik naj bi imel tudi
hčerko, katere naslov je neznan. Sodišče
poziva dedinjo, da se priglasi sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Kolikor se
v tem roku ne bo oglasila, bo sodišče po
preteku opredeljenega roka zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003

Oklici pogrešanih

N 73/99 PO-1460
Habjan Josipino oziroma Jožefo, poroče-

no Schroif, rojeno 1. 3. 1893 v Zgornjih
Domžalah, nazadnje stanujočo v Zgornjih
Domžalah 13, Domžale, se poziva, da se
oglasi sodišču ali skrbniku Grilj Antonu ml.,
Vodnikova 4, Domžale.

Sodišče prav tako poziva vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega doka pogreša-
no razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 1. 2003

N 20/2002 PO-1514
Rojec Frančiška, roj. 27. 8. 2894 v kraju

Gornji Zemon 30, očetu Francu in materi
Heleni, pred drugo svetovno vojno živeč v
Zagrebu, po njej pa pogrešan, listinskega
dokaza o njegovi smrti ni, se poziva, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o življenju in
smrti pogrešanega, da to v roku treh mese-
cev sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan
iz Zabič 30/b, ker se bo po izteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Predlagatelj je Rojc Emil iz Gornjega
Zemona 44, Ilirska Bistrica.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 30. 1. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg 18596
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/01904 z dne 3. 10.
2002 pod št. vložka 1/07659/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1759736
Firma: PUP – SAUBERMACHER,

podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o.
Skrajšana firma: PUP –

SAUBERMACHER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 37/b, 3320

VELENJE
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUP VELENJE HOLDING

d.d., Koroška cesta 37/b, 3320 VELENJE,
osnovni vložek: 2.500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 4. 2. 2002;
SAUBERMACHER SUD d.o.o., Kidričeva 8,
2230 LENART, osnovni vložek: 2.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop 4. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor RODIČ ZORAN, Rakovlje 91, 3314
BRASLOVČE, imenovanje: 25. 9. 2002;
prokurist DERVARIČ DRAGO, Vrtna 6,
9232 ČRENŠOVCI, imenovanje: 25. 9.
2002.

Dejavnost: 37100, vpis 3. 10. 2002;
37200, vpis 3. 10. 2002; 41000, vpis
3. 10. 2002; 45110, vpis 3. 10. 2002;
45210, vpis 3. 10. 2002; 45500, vpis
3. 10. 2002; 50101, vpis 3. 10. 2002;
50102, vpis 3. 10. 2002; 50103, vpis
3. 10. 2002; 50200, vpis 3. 10. 2002;
50301, vpis 3. 10. 2002; 50302, vpis
3. 10. 2002; 50303, vpis 3. 10. 2002;
51130, vpis 3. 10. 2002; 51150, vpis 3. 10.
2002; 51190, vpis 3. 10. 2002; 51570,
vpis 3. 10. 2002; 51900, vpis 3. 10. 2002;
52500, vpis 3. 10. 2002; 52620, vpis
3. 10. 2002; 52630, vpis 3. 10. 2002;
60240, vpis 3. 10. 2002; 63110, vpis
3. 10. 2002; 63120, vpis 3. 10. 2002;
63210, vpis 3. 10. 2002; 64120, vpis
3. 10. 2002; 65210, vpis 3. 10. 2002;
70120, vpis 3. 10. 2002; 70200, vpis
3. 10. 2002; 70320, vpis 3. 10. 2002;
71100, vpis 3. 10. 2002; 71210, vpis
3. 10. 2002; 71320, vpis 3. 10. 2002;
71330, vpis 3. 10. 2002; 71340, vpis
3. 10. 2002; 72300, vpis 3. 10. 2002;
72600, vpis 3. 10. 2002; 74130, vpis
3. 10. 2002; 74140, vpis 3. 10. 2002;
74204, vpis 3. 10. 2002; 74400, vpis
3. 10. 2002; 74700, vpis 3. 10. 2002;
74820, vpis 3. 10. 2002; 74852, vpis
3. 10. 2002; 74853, vpis 3. 10. 2002;
74873, vpis 3. 10. 2002; 90010, vpis
3. 10. 2002; 90021, vpis 3. 10. 2002;
90022, vpis 3. 10. 2002; 90023, vpis
3. 10. 2002; 90031, vpis 3. 10. 2002;

90032, vpis 3. 10. 2002; 93010, vpis
3. 10. 2002; 93050, vpis 3. 10. 2002.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 1904/2002 z dne
3. 10. 2002.

KOPER

Rg 1144
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01168 z dne 14. 1.
2003 pod št. vložka 1/06423/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1754483
Firma: SAP INVEST, drobno zidarstvo

d.o.o.
Skrajšana firma: SAP INVEST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Arze 9, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADIĆ SAVO, Arze 9,

6320 PORTOROŽ, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop 21. 8.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SUBAN PETER, Arze 9, 6320
PORTOROŽ, imenovanje: 21. 8. 2002;
prokurist RADIĆ SAVO, Arze 9, 6320
PORTOROŽ, imenovanje: 21. 8. 2002.

Dejavnost: 01411, vpis 14. 1. 2003;
14110, vpis 14. 1. 2003; 14400, vpis 14. 1.
2003; 15810, vpis 14. 1. 2003; 20100,
vpis 14. 1. 2003; 20300, vpis 14. 1. 2003;
20510, vpis 14. 1. 2003; 22230, vpis
14. 1. 2003; 22330, vpis 14. 1. 2003;
26610, vpis 14. 1. 2003; 26700, vpis
14. 1. 2003; 28120, vpis 14. 1. 2003;
28511, vpis 14. 1. 2003; 45110, vpis 14. 1.
2003; 45120, vpis 14. 1. 2003; 45210,
vpis 14. 1. 2003; 45220, vpis 14. 1. 2003;
45230, vpis 14. 1. 2003; 45240, vpis
14. 1. 2003; 45250, vpis 14. 1. 2003;
45310, vpis 14. 1. 2003; 45320, vpis
14. 1. 2003; 45330, vpis 14. 1. 2003;
45340, vpis 14. 1. 2003; 45410, vpis
14. 1. 2003; 45420, vpis 14. 1. 2003;
45430, vpis 14. 1. 2003; 45441, vpis
14. 1. 2003; 45442, vpis 14. 1. 2003;
45450, vpis 14. 1. 2003; 45500, vpis
14. 1. 2003; 51130, vpis 14. 1. 2003;
51190, vpis 14. 1. 2003; 51390, vpis 14. 1.
2003; 51840, vpis 14. 1. 2003; 51850,
vpis 14. 1. 2003; 55233, vpis 14. 1. 2003;
55234, vpis 14. 1. 2003; 55239, vpis
14. 1. 2003; 55301, vpis 14. 1. 2003;
55400, vpis 14. 1. 2003; 60240, vpis
14. 1. 2003; 63120, vpis 14. 1. 2003;
65210, vpis 14. 1. 2003; 70110, vpis 14. 1.
2003; 70120, vpis 14. 1. 2003; 70200,
vpis 14. 1. 2003; 70310, vpis 14. 1. 2003;
72220, vpis 14. 1. 2003; 72500, vpis
14. 1. 2003; 72600, vpis 14. 1. 2003;
74203, vpis 14. 1. 2003; 74700, vpis
14. 1. 2003; 90021, vpis 14. 1. 2003;
90031, vpis 14. 1. 2003; 93010, vpis
14. 1. 2003.

Rg 1632
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01389 z dne 6. 2.
2003 pod št. vložka 1/06455/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1775626
Firma: RAVE gostinstvo in turizem

d.o.o.
Skrajšana firma: RAVE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rakitnik 1a, 6258

PRESTRANEK
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEBOKELJ ROBERT,

Zalog 20, 6230 POSTOJNA, osnovni
vložek: 2.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop
25. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ČEBOKELJ ROBERT, Zalog 20,
6230 POSTOJNA, imenovanje: 25. 10.
2002.

Dejavnost: 20510, vpis 6. 2. 2003;
22140, vpis 6. 2. 2003; 22150, vpis 6. 2.
2003; 22310, vpis 6. 2. 2003; 22320, vpis
6. 2. 2003; 51170, vpis 6. 2. 2003; 51180,
vpis 6. 2. 2003; 51190, vpis 6. 2. 2003;
51340, vpis 6. 2. 2003; 51350, vpis 6. 2.
2003; 51370, vpis 6. 2. 2003; 51390, vpis
6. 2. 2003; 51470, vpis 6. 2. 2003;
51900, vpis 6. 2. 2003; 52110, vpis 6. 2.
2003; 52120, vpis 6. 2. 2003; 52250, vpis
6. 2. 2003; 52260, vpis 6. 2. 2003;
52270, vpis 6. 2. 2003; 52620, vpis 6. 2.
2003; 52630, vpis 6. 2. 2003; 55100, vpis
6. 2. 2003; 55210, vpis 6. 2. 2003;
55220, vpis 6. 2. 2003; 55232, vpis 6. 2.
2003; 55233, vpis 6. 2. 2003; 55239,
vpis 6. 2. 2003; 55301, vpis 6. 2. 2003;
55302, vpis 6. 2. 2003; 55303, vpis 6. 2.
2003; 55304, vpis 6. 2. 2003; 55305,
vpis 6. 2. 2003; 55400, vpis 6. 2. 2003;
55510, vpis 6. 2. 2003; 55520, vpis 6. 2.
2003; 60220, vpis 6. 2. 2003; 60230,
vpis 6. 2. 2003; 60240, vpis 6. 2. 2003;
63120, vpis 6. 2. 2003; 63300, vpis 6. 2.
2003; 70200, vpis 6. 2. 2003; 71100, vpis
6. 2. 2003; 71210, vpis 6. 2. 2003;
71403, vpis 6. 2. 2003; 74400, vpis 6. 2.
2003; 74871, vpis 6. 2. 2003; 74872, vpis
6. 2. 2003; 74873, vpis 6. 2. 2003;
92110, vpis 6. 2. 2003; 92120, vpis 6. 2.
2003; 92310, vpis 6. 2. 2003; 92320, vpis
6. 2. 2003; 92330, vpis 6. 2. 2003;
92340, vpis 6. 2. 2003; 92720, vpis 6. 2.
2003.

Rg 1638
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01449 z dne 6. 2.
2003 pod št. vložka 1/06454/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1781634
Firma: PROJEKTIVA PORTOROŽ,

projektiranje, inženiring in svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: PROJEKTIVA
PORTOROŽ d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lucan 36, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDENE RADO, Ulica

Božidarja Jakca 1, Lucija, 6320
PORTOROŽ, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop 5. 11. 2002;
CESAR AMADEO, Vodopivčeva ulica 20,
6000 KOPER, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop 5. 11. 2002.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor BEDENE RADO, Ulica Božidarja
Jakca 1, Lucija, 6320 PORTOROŽ,
imenovanje: 5. 11. 2002, zastopa skupno;
direktor CESAR AMADEO, Vodopivčeva
ulica 20, 6000 KOPER, imenovanje: 5. 11.
2002, zastopa skupno.

Dejavnost: 01110, vpis 6. 2. 2003;
01120, vpis 6. 2. 2003; 01131, vpis 6. 2.
2003; 01132, vpis 6. 2. 2003; 01411, vpis
6. 2. 2003; 01412, vpis 6. 2. 2003; 45110,
vpis 6. 2. 2003; 45120, vpis 6. 2. 2003;
45210, vpis 6. 2. 2003; 45220, vpis 6. 2.
2003; 45230, vpis 6. 2. 2003; 45250,
vpis 6. 2. 2003; 45310, vpis 6. 2. 2003;
45320, vpis 6. 2. 2003; 45330, vpis 6. 2.
2003; 45340, vpis 6. 2. 2003; 45410, vpis
6. 2. 2003; 45420, vpis 6. 2. 2003;
45430, vpis 6. 2. 2003; 45441, vpis 6. 2.
2003; 45442, vpis 6. 2. 2003; 45450,
vpis 6. 2. 2003; 45500, vpis 6. 2. 2003;
50101, vpis 6. 2. 2003; 50102, vpis 6. 2.
2003; 50103, vpis 6. 2. 2003; 50200,
vpis 6. 2. 2003; 50301, vpis 6. 2. 2003;
50302, vpis 6. 2. 2003; 50303, vpis 6. 2.
2003; 50401, vpis 6. 2. 2003; 50402, vpis
6. 2. 2003; 50403, vpis 6. 2. 2003;
50404, vpis 6. 2. 2003; 50501, vpis 6. 2.
2003; 50502, vpis 6. 2. 2003; 51110, vpis
6. 2. 2003; 51120, vpis 6. 2. 2003; 51130,
vpis 6. 2. 2003; 51140, vpis 6. 2. 2003;
51150, vpis 6. 2. 2003; 51160, vpis 6. 2.
2003; 51170, vpis 6. 2. 2003; 51180, vpis
6. 2. 2003; 51190, vpis 6. 2. 2003; 51210,
vpis 6. 2. 2003; 51220, vpis 6. 2. 2003;
51230, vpis 6. 2. 2003; 51240, vpis 6. 2.
2003; 51250, vpis 6. 2. 2003; 51310, vpis
6. 2. 2003; 51320, vpis 6. 2. 2003;
51330, vpis 6. 2. 2003; 51340, vpis 6. 2.
2003; 51350, vpis 6. 2. 2003; 51360, vpis
6. 2. 2003; 51370, vpis 6. 2. 2003;
51380, vpis 6. 2. 2003; 51390, vpis 6. 2.
2003; 51410, vpis 6. 2. 2003; 51420, vpis
6. 2. 2003; 51430, vpis 6. 2. 2003;
51440, vpis 6. 2. 2003; 51450, vpis 6. 2.
2003; 51470, vpis 6. 2. 2003; 51510, vpis
6. 2. 2003; 51520, vpis 6. 2. 2003;
51530, vpis 6. 2. 2003; 51540, vpis 6. 2.
2003; 51550, vpis 6. 2. 2003; 51560, vpis
6. 2. 2003; 51570, vpis 6. 2. 2003;
51810, vpis 6. 2. 2003; 51820, vpis 6. 2.
2003; 51830, vpis 6. 2. 2003; 51840, vpis
6. 2. 2003; 51850, vpis 6. 2. 2003;
51860, vpis 6. 2. 2003; 51870, vpis 6. 2.
2003; 51880, vpis 6. 2. 2003; 51900, vpis
6. 2. 2003; 52110, vpis 6. 2. 2003;
52120, vpis 6. 2. 2003; 52210, vpis 6. 2.
2003; 52220, vpis 6. 2. 2003; 52230,
vpis 6. 2. 2003; 52240, vpis 6. 2. 2003;
52250, vpis 6. 2. 2003; 52260, vpis 6. 2.
2003; 52270, vpis 6. 2. 2003; 52330,
vpis 6. 2. 2003; 52410, vpis 6. 2. 2003;
52420, vpis 6. 2. 2003; 52430, vpis 6. 2.
2003; 52440, vpis 6. 2. 2003; 52450, vpis
6. 2. 2003; 52461, vpis 6. 2. 2003;
52462, vpis 6. 2. 2003; 52463, vpis 6. 2.
2003; 52471, vpis 6. 2. 2003; 52472, vpis
6. 2. 2003; 52473, vpis 6. 2. 2003;
52481, vpis 6. 2. 2003; 52482, vpis 6. 2.
2003; 52483, vpis 6. 2. 2003; 52484, vpis
6. 2. 2003; 52485, vpis 6. 2. 2003;
52486, vpis 6. 2. 2003; 52487, vpis 6. 2.
2003; 52488, vpis 6. 2. 2003; 52500,
vpis 6. 2. 2003; 52610, vpis 6. 2. 2003;
52620, vpis 6. 2. 2003; 52630, vpis 6. 2.

2003; 60240, vpis 6. 2. 2003; 63110, vpis
6. 2. 2003; 63120, vpis 6. 2. 2003;
70110, vpis 6. 2. 2003; 70120, vpis 6. 2.
2003; 70200, vpis 6. 2. 2003; 70310, vpis
6. 2. 2003; 70320, vpis 6. 2. 2003;
71320, vpis 6. 2. 2003; 74120, vpis 6. 2.
2003; 74130, vpis 6. 2. 2003; 74140, vpis
6. 2. 2003; 74201, vpis 6. 2. 2003;
74202, vpis 6. 2. 2003; 74203, vpis 6. 2.
2003; 74204, vpis 6. 2. 2003; 74300, vpis
6. 2. 2003; 74400, vpis 6. 2. 2003;
74700, vpis 6. 2. 2003; 74852, vpis 6. 2.
2003; 74853, vpis 6. 2. 2003.

Rg 19770
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01250 z dne 25. 10.
2002 pod št. vložka 1/06368/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1763156
Firma: VOPPEL, trgovina, predelava

in proizvodnja d.o.o., Bač
Skrajšana firma: VOPPEL d.o.o., Bač
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bač 51, 6253 KNEŽAK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZADEL FRANC, Bač 40 B,

6253 KNEŽAK, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop 30. 7. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ZADEL FRANC, Bač 40 B, 6253
KNEŽAK, imenovanje: 30. 7. 2002.

Dejavnost: 01110, vpis 25. 10. 2002;
01120, vpis 25. 10. 2002; 01131, vpis
25. 10. 2002; 01132, vpis 25. 10. 2002;
01210, vpis 25. 10. 2002; 01220, vpis
25. 10. 2002; 01230, vpis 25. 10. 2002;
01240, vpis 25. 10. 2002; 01250, vpis
25. 10. 2002; 01300, vpis 25. 10. 2002;
20100, vpis 25. 10. 2002; 20200, vpis
25. 10. 2002; 20400, vpis 25. 10. 2002;
20510, vpis 25. 10. 2002; 51110, vpis
25. 10. 2002; 51120, vpis 25. 10. 2002;
51130, vpis 25. 10. 2002; 51140, vpis
25. 10. 2002; 51150, vpis 25. 10. 2002;
51160, vpis 25. 10. 2002; 51190, vpis
25. 10. 2002; 51210, vpis 25. 10. 2002;
51220, vpis 25. 10. 2002; 51230, vpis
25. 10. 2002; 51310, vpis 25. 10. 2002;
51320, vpis 25. 10. 2002; 51330, vpis
25. 10. 2002; 51340, vpis 25. 10. 2002;
51350, vpis 25. 10. 2002; 51360, vpis
25. 10. 2002; 51370, vpis 25. 10. 2002;
51380, vpis 25. 10. 2002; 51390, vpis
25. 10. 2002; 51410, vpis 25. 10. 2002;
51420, vpis 25. 10. 2002; 51430, vpis
25. 10. 2002; 51440, vpis 25. 10. 2002;
51450, vpis 25. 10. 2002; 51470, vpis
25. 10. 2002; 51510, vpis 25. 10. 2002;
51520, vpis 25. 10. 2002; 51530, vpis
25. 10. 2002; 51540, vpis 25. 10. 2002;
51550, vpis 25. 10. 2002; 51560, vpis
25. 10. 2002; 51570, vpis 25. 10. 2002;
51810, vpis 25. 10. 2002; 51900, vpis
25. 10. 2002; 52110, vpis 25. 10. 2002;
52120, vpis 25. 10. 2002; 52210, vpis
25. 10. 2002; 52220, vpis 25. 10. 2002;
52230, vpis 25. 10. 2002; 52240, vpis
25. 10. 2002; 52250, vpis 25. 10. 2002;
52260, vpis 25. 10. 2002; 52270, vpis
25. 10. 2002; 52330, vpis 25. 10. 2002;
52410, vpis 25. 10. 2002; 52420, vpis
25. 10. 2002; 52430, vpis 25. 10. 2002;
52440, vpis 25. 10. 2002; 52450, vpis

25. 10. 2002; 52461, vpis 25. 10. 2002;
52462, vpis 25. 10. 2002; 52463, vpis
25. 10. 2002; 52471, vpis 25. 10. 2002;
52472, vpis 25. 10. 2002; 52473, vpis
25. 10. 2002; 52481, vpis 25. 10. 2002;
52482, vpis 25. 10. 2002; 52483, vpis
25. 10. 2002; 52484, vpis 25. 10. 2002;
52485, vpis 25. 10. 2002; 52486, vpis
25. 10. 2002; 52487, vpis 25. 10. 2002;
52488, vpis 25. 10. 2002; 52500, vpis
25. 10. 2002; 52630, vpis 25. 10. 2002;
55232, vpis 25. 10. 2002; 55301, vpis
25. 10. 2002; 55302, vpis 25. 10. 2002;
55303, vpis 25. 10. 2002; 55304, vpis
25. 10. 2002; 55305, vpis 25. 10. 2002;
55400, vpis 25. 10. 2002; 63210, vpis
25. 10. 2002; 63400, vpis 25. 10. 2002.

KRANJ

Rg 107
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01693 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/07150/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1754874
Firma: MRCINA RANČ BOŽNAR,

konjerejsko rekreacijski center, Studor,
k.d.

Skrajšana firma: MRCINA RANČ
BOŽNAR, Studor, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: BOH. ČEŠNJICA 89, 4267

SREDNJA VAS V BOHINJU
Ustanovitelji: BOŽNAR ROBERT, BOH.

ČEŠNJICA 89, 4267 SREDNJA VAS V
BOHINJU, odg. s svojim premož., vstop
5. 6. 2002; KOKELJ BORUT, LETOVIŠKA
5, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni
vložek: 5.000 SIT, ne odgovarja, vstop 5. 6.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor BOŽNAR ROBERT, BOH.
ČEŠNJICA 89, 4267 SREDNJA VAS V
BOHINJU, imenovanje: 5. 6. 2002.

Dejavnost: 01210, vpis 19. 12. 2002;
01220, vpis 19. 12. 2002; 01230, vpis
19. 12. 2002; 01240, vpis 19. 12. 2002;
01300, vpis 19. 12. 2002; 01411, vpis
19. 12. 2002; 01412, vpis 19. 12. 2002;
01420, vpis 19. 12. 2002; 01500, vpis
19. 12. 2002; 10300, vpis 19. 12. 2002;
15510, vpis 19. 12. 2002; 15710, vpis
19. 12. 2002; 22110, vpis 19. 12. 2002;
22120, vpis 19. 12. 2002; 22130, vpis
19. 12. 2002; 22140, vpis 19. 12. 2002;
22150, vpis 19. 12. 2002; 26250, vpis
19. 12. 2002; 50200, vpis 19. 12. 2002;
50301, vpis 19. 12. 2002; 50302, vpis
19. 12. 2002; 50303, vpis 19. 12. 2002;
50404, vpis 19. 12. 2002; 51110, vpis
19. 12. 2002; 51170, vpis 19. 12. 2002;
51180, vpis 19. 12. 2002; 51210, vpis
19. 12. 2002; 51230, vpis 19. 12. 2002;
51330, vpis 19. 12. 2002; 51340, vpis
19. 12. 2002; 51350, vpis 19. 12. 2002;
51360, vpis 19. 12. 2002; 51370, vpis
19. 12. 2002; 51390, vpis 19. 12. 2002;
52110, vpis 19. 12. 2002; 52120, vpis
19. 12. 2002; 52250, vpis 19. 12. 2002;
52260, vpis 19. 12. 2002; 52500, vpis
19. 12. 2002; 55210, vpis 19. 12. 2002;
55220, vpis 19. 12. 2002; 55231, vpis
19. 12. 2002; 55232, vpis 19. 12. 2002;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-18 / 21. 2. 2003 / Stran 943

55233, vpis 19. 12. 2002; 55239, vpis
19. 12. 2002; 55301, vpis 19. 12. 2002;
55302, vpis 19. 12. 2002; 55304, vpis
19. 12. 2002; 55305, vpis 19. 12. 2002;
55400, vpis 19. 12. 2002; 70120, vpis
19. 12. 2002; 70200, vpis 19. 12. 2002;
70310, vpis 19. 12. 2002; 70320, vpis
19. 12. 2002; 71310, vpis 19. 12. 2002;
71401, vpis 19. 12. 2002; 71403, vpis
19. 12. 2002; 80422, vpis 19. 12. 2002;
92110, vpis 19. 12. 2002; 92120, vpis
19. 12. 2002; 92320, vpis 19. 12. 2002;
92330, vpis 19. 12. 2002; 92340, vpis
19. 12. 2002; 92400, vpis 19. 12. 2002;
92522, vpis 19. 12. 2002; 92530, vpis
19. 12. 2002; 92610, vpis 19. 12. 2002;
92623, vpis 19. 12. 2002; 92720, vpis
19. 12. 2002.

LJUBLJANA

Rg 196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09226 z dne 18. 12.
2002 pod št. vložka 1/37017/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1767852
Firma: FENIKS 99 – PAVLOVIČ,

posredovanje, k.d.
Skrajšana firma: FENIKS 99 – Pavlovič,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina cesta II/39,

1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PAVLOVIČ BLANKA,

Šišenška 38, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., vstop 15. 10. 2002;
PAVLOVIČ BOŠKO, Rožna dolina cesta
II/39, 1000 LJUBLJANA, odg. do viš. nevp.
vlo., vstop 15. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PAVLOVIČ BLANKA, Šišenška 38,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 15. 10.
2002.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 18. 12.
2002; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 18. 12. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 18. 12. 2002; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 18. 12.
2002; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 18. 12.
2002; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
18. 12. 2002; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 18. 12. 2002; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 18. 12.
2002; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 18. 12. 2002;
52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 18. 12. 2002; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo, vpis 18. 12. 2002; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 18. 12. 2002; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
18. 12. 2002; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d. n, vpis
18. 12. 2002; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 18. 12. 2002; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov, vpis 18. 12. 2002; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo,

vpis 18. 12. 2002; 55233 Oddajanje sob
gospodinjstev gostom, vpis 18. 12. 2002;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
18. 12. 2002; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 18. 12. 2002; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, vpis 18. 12. 2002; 55304
Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov, vpis 18. 12. 2002;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve, vpis 18. 12. 2002; 55400
Točenje pijač, vpis 18. 12. 2002; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, vpis 18. 12. 2002;
65230 Drugo finančno posredništvo, d. n,
vpis 18. 12. 2002; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 18. 12. 2002; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 18. 12. 2002; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
18. 12. 2002; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 18. 12. 2002;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 18. 12.
2002; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 18. 12. 2002;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 18. 12. 2002; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 18. 12.
2002; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 18. 12. 2002; 72210 Razvoj
in založba programskih paketov, vpis
18. 12. 2002; 72220 Oskrba z
računalniškimi programi in svetovanje, vpis
18. 12. 2002; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 18. 12. 2002; 72400 Omrežne
podatkovne storitve, vpis 18. 12. 2002;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 18. 12. 2002; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 18. 12. 2002;
74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 18. 12. 2002; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 18. 12. 2002;
74400 Oglaševanje, vpis 18. 12. 2002;
74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 18. 12. 2002; 74853
Druga splošna tajniška opravila, vpis 18. 12.
2002; 74860 Dejavnost klicnih centrov,
vpis 18. 12. 2002; 74871 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 18. 12. 2002;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 18. 12. 2002; 74873
Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
18. 12. 2002; 80422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
18. 12. 2002; 93040 Dejavnost salonov za
nego telesa, vpis 18. 12. 2002; 93050
Druge osebne storitve, vpis 18. 12. 2002.

Rg 206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09603 z dne 19. 12.
2002 pod št. vložka 1/37058/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1778331
Firma: S – NALOŽBE, družba za

upravljanje naložb, d.d.
Skrajšana firma: S – NALOŽBE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Dunajska cesta 9, 1000

LJUBLJANA

Osnovni kapital: 282.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADIS STROJNO

PROMETNA OPERATIVA, D.D., Šmartinska
32, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
282.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop
24. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor DUBOKOVIČ DAVOR, Rakovnik
107, 1215 MEDVODE, imenovanje: 28. 10.
2002.

Člani nadzornega sveta: VILJEVAC
DANIEL, vstop 24. 10. 2002; FERJAN ANI,
vstop 24. 10. 2002; KOVAČIČ KATJA, vstop
24. 10. 2002.

Dejavnost: 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 19. 12. 2002; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 19. 12. 2002; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 19. 12. 2002; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
19. 12. 2002; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 19. 12. 2002;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 19. 12.
2002; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 19. 12. 2002;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
19. 12. 2002; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 19. 12. 2002;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 19. 12. 2002; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 19. 12. 2002;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 19. 12.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 19. 12.
2002; 74851 Prevajanje, vpis 19. 12.
2002; 74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 19. 12. 2002; 74853
Druga splošna tajniška opravila, vpis 19. 12.
2002; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 19. 12. 2002.

Razno: 1. Vpiše se delitveni načrt
prenosne družbe Gradis Strojno prometna
operativa, d.d.; 2. Vpiše se, da je nova
družba nastala z oddelitvijo od prenosne
družbe: Firma: Gradis Strojno prometna
operativa, d.d., Šmartinska 32, Ljubljana,
vložna številka 1/06850/00.

Rg 219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09728 z dne 17. 12.
2002 pod št. vložka 1/37064/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1778765
Firma: DESA proizvodnja in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: DESA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska ulica 20a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEPIČ DEJAN, Gradišče

pri Materiji 51, 6243 OBROV, osnovni
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop
22. 10. 2002; ŠEPIČ SANDI, Gradišče pri
Materiji 51, 6243 OBROV, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop 22. 10.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor FATUR DAMJANA, Maistrova ulica
9, 6250 ILIRSKA BISTRICA, imenovanje:
22. 10. 2002; prokurist ŠEPIČ DEJAN,
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Gradišče pri Materiji 51, 6243 OBROV,
imenovanje: 22. 10. 2002; prokurist ŠEPIČ
SANDI, Gradišče pri Materiji 51, 6243
OBROV, imenovanje: 22. 10. 2002.

Dejavnost: 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken, vpis 17. 12. 2002; 17200
Tkanje tekstilij, vpis 17. 12. 2002; 17300
Plemenitenje tekstilij, vpis 17. 12. 2002;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 17. 12. 2002; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog, vpis
17. 12. 2002; 17520 Proizvodnja vrvi, vrvic
in mrež, vpis 17. 12. 2002; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil, vpis 17. 12. 2002;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n, vpis
17. 12. 2002; 17600 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov, vpis 17. 12. 2002;
17710 Proizvodnja nogavic, vpis 17. 12.
2002; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil, vpis 17. 12. 2002; 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis 17. 12.
2002; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil,
vpis 17. 12. 2002; 18220 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil, vpis 17. 12. 2002;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
17. 12. 2002; 18240 Proizvodnja športnih
in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov, vpis
17. 12. 2002; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, vpis
17. 12. 2002; 19100 Strojenje in dodelava
usnja, vpis 17. 12. 2002; 19200
Proizvodnja potovalne galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis
17. 12. 2002; 19300 Proizvodnja obutve,
vpis 17. 12. 2002; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
17. 12. 2002; 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč, vpis 17. 12.
2002; 20300 Stavbno mizarstvo, vpis
17. 12. 2002; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 17. 12. 2002; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis
17. 12. 2002; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja, vpis 17. 12. 2002;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov,
vpis 17. 12. 2002; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, vpis 17. 12. 2002; 24620
Proizvodnja sredstev za lepljenje, vpis
17. 12. 2002; 24630 Proizvodnja eteričnih
olj, vpis 17. 12. 2002; 24660 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, vpis 17. 12.
2002; 24700 Proizvodnja umetnih vlaken,
vpis 17. 12. 2002; 25130 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume, vpis 17. 12. 2002;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas, vpis 17. 12. 2002;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 17. 12. 2002; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
vpis 17. 12. 2002; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
17. 12. 2002; 26140 Proizvodnja steklenih
vlaken, vpis 17. 12. 2002; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov, vpis 17. 12.
2002; 26400 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo, vpis 17. 12. 2002; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 17. 12. 2002; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva,

vpis 17. 12. 2002; 28210 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
vpis 17. 12. 2002; 28220 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje,
vpis 17. 12. 2002; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje, vpis 17. 12. 2002; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija, vpis 17. 12.
2002; 28511 Prekrivanje kovin s kovino,
vpis 17. 12. 2002; 28512 Druga površinska
in toplotna obdelava kovin, vpis 17. 12.
2002; 28520 Splošna mehanična dela,
vpis 17. 12. 2002; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja, vpis 17. 12. 2002; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 17. 12.
2002; 28622 Proizvodnja orodja za stroje,
vpis 17. 12. 2002; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja, vpis 17. 12. 2002;
28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže, vpis 17. 12. 2002; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti, vpis 17. 12. 2002; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n,
vpis 17. 12. 2002; 29210 Proizvodnja peči
in gorilnikov, vpis 17. 12. 2002; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
vpis 17. 12. 2002; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva, vpis 17. 12. 2002; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
vpis 17. 12. 2002; 29420 Proizvodnja
drugih strojev za obdelavo kovin, vpis
17. 12. 2002; 29430 Proizvodnja drugih
obdelovalnih strojev, vpis 17. 12. 2002;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, vpis 17. 12.
2002; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk, vpis
17. 12. 2002; 31610 Proizvodnja električne
opreme za stroje in vozila, vpis 17. 12.
2002; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, vpis 17. 12. 2002; 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov, vpis 17. 12.
2002; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove
motorje, vpis 17. 12. 2002; 35110 Gradnja
in popravilo ladij, vpis 17. 12. 2002; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport, vpis 17. 12. 2002; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis
17. 12. 2002; 35500 Proizvodnja drugih
vozil, vpis 17. 12. 2002; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva, vpis 17. 12. 2002;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, vpis
17. 12. 2002; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega,
vpis 17. 12. 2002; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, vpis 17. 12. 2002;
36150 Proizvodnja žimnic, vpis 17. 12.
2002; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 17. 12. 2002; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač,
vpis 17. 12. 2002; 36620 Proizvodnja
metel in krtač, vpis 17. 12. 2002; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, vpis 17. 12.
2002; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov, vpis 17. 12. 2002; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov, vpis 17. 12. 2002; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
17. 12. 2002; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje, vpis 17. 12. 2002; 45210

Splošna gradbena dela, vpis 17. 12. 2002;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 17. 12. 2002; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 17. 12. 2002; 45240 Gradnja
vodnih objektov, vpis 17. 12. 2002; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 17. 12. 2002; 45310 Električne
inštalacije, vpis 17. 12. 2002; 45320
Izolacijska dela, vpis 17. 12. 2002; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 17. 12. 2002; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 17. 12. 2002; 45410
Fasaderska in štukaterska dela, vpis 17. 12.
2002; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, vpis 17. 12. 2002;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 17. 12.
2002; 45441 Steklarska dela, vpis 17. 12.
2002; 45442 Pleskarska dela, vpis 17. 12.
2002; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 17. 12. 2002; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
17. 12. 2002; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 17. 12. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
17. 12. 2002; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 17. 12.
2002; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, vpis 17. 12. 2002; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
17. 12. 2002; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 17. 12. 2002; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
17. 12. 2002; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
17. 12. 2002; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
17. 12. 2002; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 17. 12. 2002; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 17. 12. 2002;
50501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi, vpis 17. 12. 2002; 50502
Posredništvo pri trgovini na drobno z
motornimi gorivi, vpis 17. 12. 2002; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 17. 12. 2002;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 17. 12. 2002;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, vpis 17. 12.
2002; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in
naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
17. 12. 2002; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, vpis 17. 12. 2002; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 17. 12. 2002; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo
drugih določenih izdelkov, vpis 17. 12.
2002; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 17. 12. 2002;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 17. 12. 2002; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis
17. 12. 2002; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 17. 12. 2002; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
17. 12. 2002; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 17. 12. 2002; 51310
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Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 17. 12. 2002; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
17. 12. 2002; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 17. 12. 2002;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
17. 12. 2002; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 17. 12. 2002;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 17. 12. 2002; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 17. 12. 2002; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
17. 12. 2002; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki in medicinskimi
pripomočki, vpis 17. 12. 2002; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 17. 12. 2002; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, vpis 17. 12. 2002; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 17. 12.
2002; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 17. 12. 2002; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
17. 12. 2002; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 17. 12. 2002;
51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 17. 12. 2002; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 17. 12. 2002; 51810 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 17. 12.
2002; 51820 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 17. 12. 2002; 51830
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 17. 12. 2002; 51840
Trgovina na debelo z računalniško opremo,
vpis 17. 12. 2002; 51850 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in opremo, vpis
17. 12. 2002; 51860 Trgovina na debelo z
elektronskimi deli in opremo, vpis 17. 12.
2002; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 17. 12. 2002; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem, vpis 17. 12.
2002; 51900 Druga trgovina na debelo,
vpis 17. 12. 2002; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 17. 12. 2002; 52120
Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 17. 12.
2002; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 17. 12. 2002;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 17. 12. 2002; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 17. 12. 2002; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 17. 12. 2002;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 12.
2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 17. 12. 2002; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 17. 12. 2002;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki, vpis 17. 12. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 17. 12. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
17. 12. 2002; 52420 Trgovina na drobno z

oblačili, vpis 17. 12. 2002; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 17. 12. 2002; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 17. 12.
2002; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 17. 12. 2002; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
17. 12. 2002; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 17. 12. 2002; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis
17. 12. 2002; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 17. 12. 2002; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 17. 12.
2002; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 17. 12. 2002;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 17. 12. 2002; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
17. 12. 2002; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d. n, vpis
17. 12. 2002; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 17. 12. 2002; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 17. 12. 2002; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 17. 12.
2002; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
17. 12. 2002; 60300 Cevovodni transport,
vpis 17. 12. 2002; 63110 Prekladanje, vpis
17. 12. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
17. 12. 2002; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
17. 12. 2002; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu, vpis 17. 12.
2002; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, vpis 17. 12. 2002;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 17. 12.
2002; 65220 Drugo kreditiranje, vpis
17. 12. 2002; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
17. 12. 2002; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
17. 12. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 17. 12. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
17. 12. 2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 17. 12. 2002; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 17. 12. 2002;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 17. 12. 2002; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 17. 12. 2002; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 17. 12. 2002; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 17. 12. 2002; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, vpis 17. 12.
2002; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 17. 12. 2002; 72220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 17. 12. 2002; 72400
Omrežne podatkovne storitve, vpis 17. 12.
2002; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 17. 12. 2002;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
17. 12. 2002; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 17. 12. 2002; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 17. 12.
2002; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 17. 12. 2002; 74203

Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
17. 12. 2002; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 17. 12. 2002;
74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 17. 12. 2002; 74400
Oglaševanje, vpis 17. 12. 2002; 74820
Pakiranje, vpis 17. 12. 2002; 74851
Prevajanje, vpis 17. 12. 2002; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
17. 12. 2002; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 17. 12. 2002; 74872
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 17. 12. 2002; 74873 Druge poslovne
dejavnosti, d. n, vpis 17. 12. 2002; 90022
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis 17. 12.
2002.

Rg 666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09903 z dne 27. 12.
2002 pod št. vložka 1/37136/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1781685
Firma: BOZOVIČAR projektiranje –

proizvodnja d.o.o.
Skrajšana firma: BOZOVIČAR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 464, 1291

ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOZOVIČAR LIDIJA,

Lanišče 44, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop
5. 11. 2002; BOZOVIČAR MARKO, Lanišče
št. 44, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop 5. 11.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor BOZOVIČAR MATKO, Lanišče št.
44, 1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 5. 11.
2002.

Dejavnost: 15520 Proizvodnja
sladoleda, vpis 27. 12. 2002; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis
27. 12. 2002; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 27. 12. 2002; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis
27. 12. 2002; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 27. 12.
2002; 28520 Splošna mehanična dela,
vpis 27. 12. 2002; 29120 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev, vpis 27. 12. 2002;
29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva, vpis 27. 12. 2002; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
vpis 27. 12. 2002; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih strojev, vpis
27. 12. 2002; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega, vpis 27. 12. 2002; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov, vpis 27. 12. 2002; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 27. 12. 2002;
45310 Električne inštalacije, vpis 27. 12.
2002; 45320 Izolacijska dela, vpis 27. 12.
2002; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 27. 12. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 27. 12. 2002; 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in
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ortopedskimi izdelki, vpis 27. 12. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 27. 12. 2002;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 27. 12. 2002; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih naprav, vpis
27. 12. 2002; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 27. 12. 2002; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 27. 12.
2002; 55304 Dejavnost premičnih in
provizoričnih gostinskih obratov, vpis
27. 12. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
27. 12. 2002; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, vpis 27. 12.
2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 27. 12. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
27. 12. 2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 27. 12. 2002; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 27. 12. 2002;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 27. 12. 2002; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 27. 12. 2002;
74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 27. 12. 2002; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki, vpis 27. 12. 2002;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n,
vpis 27. 12. 2002; 93021 Frizerska
dejavnost, vpis 27. 12. 2002; 93022
Kozmetična dejavnost, vpis 27. 12. 2002;
93023 Pedikerska dejavnost, vpis 27. 12.
2002; 93040 Dejavnost salonov za nego
telesa, vpis 27. 12. 2002.

Rg 670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09925 z dne
30. 12. 2002 pod št. vložka 1/37156/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1781901
Firma: OKEAN, gostinstvo in turizem

d.o.o.
Skrajšana firma: OKEAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grudnovo nabrežje 21, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAKOVIČ ALEŠ

NENAD, Grudnovo nabrežje 21, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop 14. 11. 2002;
NOVAKOVIČ SAŠA, Grudnovo nabrežje 21,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop 14. 11.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor NOVAKOVIČ ALEŠ NENAD,
Grudnovo nabrežje 21, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 14. 11. 2002; prokurist
NOVAKOVIČ SAŠA, Grudnovo nabrežje 21,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 14. 11.
2002.

Dejavnost: 15850 Proizvodnja testenin,
vpis 30. 12. 2002; 35120 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis
30. 12. 2002; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
30. 12. 2002; 51140 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 30. 12. 2002; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 30. 12.
2002; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 30. 12. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 30. 12. 2002; 51870
Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 30. 12. 2002; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 30. 12.
2002; 55220 Dejavnost kampov, vpis
30. 12. 2002; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
vpis 30. 12. 2002; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvijo, vpis 30. 12.
2002; 55233 Oddajanje sob gospodinjstev
gostom, vpis 30. 12. 2002; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov,
internatov, vpis 30. 12. 2002; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 30. 12.
2002; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 30. 12. 2002; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, vpis 30. 12. 2002; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 30. 12.
2002; 55304 Dejavnost premičnih in
provizoričnih gostinskih obratov, vpis
30. 12. 2002; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitve, vpis 30. 12. 2002;
55400 Točenje pijač, vpis 30. 12. 2002;
55510 Dejavnost menz, vpis 30. 12. 2002;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 30. 12. 2002; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
vpis 30. 12. 2002; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, vpis 30. 12.
2002; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
30. 12. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 30. 12. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
30. 12. 2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 30. 12. 2002; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 30. 12. 2002; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 30. 12. 2002;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 30. 12. 2002; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 30. 12. 2002; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 30. 12.
2002; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 30. 12. 2002; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 30. 12. 2002; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 30. 12. 2002; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, vpis 30. 12.
2002; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 30. 12. 2002; 71402 Dejavnost
videotek, vpis 30. 12. 2002; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 30. 12. 2002.

Rg 676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09964 z dne
30. 12. 2002 pod št. vložka 1/37157/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1782053
Firma: TOT SVETOVANJE, poslovno

svetovanje d.o.o.

Skrajšana firma: TOT SVETOVANJE
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šipkova ulica 8, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRABEC TOMAŽ, Šipkova

ulica 8, 1240 KAMNIK, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop 8. 11.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor VRABEC TOMAŽ, Šipkova ulica 8,
1240 KAMNIK, imenovanje: 8. 11. 2002.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
30. 12. 2002; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 30. 12. 2002; 22130 Izdajanje revij
in periodike, vpis 30. 12. 2002; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, vpis 30. 12. 2002; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 30. 12. 2002; 65220
Drugo kreditiranje, vpis 30. 12. 2002;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, vpis 30. 12.
2002; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
30. 12. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 30. 12. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 30. 12. 2002; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 30. 12.
2002; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 30. 12. 2002; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 30. 12. 2002;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 30. 12. 2002; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 30. 12. 2002; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 30. 12.
2002; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 30. 12. 2002;
71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 30. 12. 2002;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 30. 12. 2002;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, vpis 30. 12. 2002; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 30. 12. 2002; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 30. 12. 2002;
72210 Razvoj in založba programskih
paketov, vpis 30. 12. 2002; 72220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 30. 12. 2002; 72300
Obdelava podatkov, vpis 30. 12. 2002;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
30. 12. 2002; 72600 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 30. 12. 2002; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 30. 12. 2002;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije, vpis
30. 12. 2002; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis
30. 12. 2002; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine, vpis 30. 12. 2002; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja, vpis 30. 12. 2002;
74110 Pravno svetovanje, vpis 30. 12.
2002; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 30. 12. 2002;
74130 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja, vpis 30. 12. 2002; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
30. 12. 2002; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
30. 12. 2002; 74202 Prostorsko,
urbanistično in krajinsko načrtovanje, vpis
30. 12. 2002; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 30. 12. 2002;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 30. 12. 2002; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
30. 12. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
30. 12. 2002; 74500 Dejavnost
posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
vpis 30. 12. 2002; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 30. 12. 2002;
74700 Čiščenje objektov in opreme, vpis
30. 12. 2002; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 30. 12. 2002; 74820
Pakiranje, vpis 30. 12. 2002; 74851
Prevajanje, vpis 30. 12. 2002; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
vpis 30. 12. 2002; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 30. 12. 2002;
74860 Dejavnost klicnih centrov, vpis
30. 12. 2002; 74871 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 30. 12. 2002;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 30. 12. 2002; 74873
Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
30. 12. 2002; 92110 Snemanje filmov in
video filmov, vpis 30. 12. 2002; 92120
Distribucija filmov in video filmov, vpis
30. 12. 2002; 92130 Kinematografska
dejavnost, vpis 30. 12. 2002; 92200
Radijska in televizijska dejavnost, vpis
30. 12. 2002; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 30. 12.
2002; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve, vpis 30. 12. 2002;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov, vpis 30. 12. 2002; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, vpis 30. 12. 2002;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis
30. 12. 2002; 92522 Varstvo kulturne
dediščine, vpis 30. 12. 2002; 92610
Obratovanje športnih objektov, vpis 30. 12.
2002; 92621 Dejavnost marin, vpis 30. 12.
2002; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč, vpis 30. 12. 2002;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
30. 12. 2002; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d. n, vpis 30. 12. 2002.

Rg 677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09966 z dne 24. 12.
2002 pod št. vložka 1/37127/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1782070
Firma: BIROFORM DNS, podjetje za

zastopanje, proizvodnjo elektronskih
naprav in programske opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: BIROFORM DNS
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blatnica 8, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: REMŽGAR JANEZ,

Vrzdenec 105, 1354 HORJUL, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop
11. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor REMŽGAR JANEZ, Vrzdenec 105,
1354 HORJUL, imenovanje: 11. 11. 2002.

Dejavnost: 45310 Električne inštalacije,
vpis 24. 12. 2002; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 24. 12. 2002; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 24. 12. 2002; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 24. 12. 2002;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 24. 12. 2002; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 24. 12. 2002; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 24. 12. 2002; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 24. 12. 2002; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
24. 12. 2002; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 24. 12. 2002; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov, vpis 24. 12. 2002;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
24. 12. 2002; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 24. 12. 2002; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 24. 12. 2002; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 24. 12. 2002; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
24. 12. 2002; 51810 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 24. 12. 2002;
51820 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 24. 12. 2002; 51830 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
24. 12. 2002; 51840 Trgovina na debelo z
računalniško opremo, vpis 24. 12. 2002;
51850 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo, vpis 24. 12. 2002; 51860
Trgovina na debelo z elektronskimi deli in
opremo, vpis 24. 12. 2002; 51870 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 24. 12.
2002; 51880 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem, vpis 24. 12. 2002; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 24. 12. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
naprav, vpis 24. 12. 2002; 52740 Druga
popravila izdelkov široke porabe, vpis
24. 12. 2002; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 24. 12.
2002; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, vpis 24. 12. 2002; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
24. 12. 2002; 72210 Razvoj in založba
programskih paketov, vpis 24. 12. 2002;
72220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 24. 12. 2002; 72300
Obdelava podatkov, vpis 24. 12. 2002;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
24. 12. 2002; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 24. 12. 2002;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
24. 12. 2002; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 24. 12. 2002;

74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 24. 12. 2002; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, vpis
24. 12. 2002; 74851 Prevajanje, vpis
24. 12. 2002; 74852 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 24. 12. 2002;
74853 Druga splošna tajniška opravila, vpis
24. 12. 2002.

Rg 726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10350 z dne 30. 12.
2002 pod št. vložka 1/37133/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1786164
Firma: CEDEVITA, proizvodnja in

trgovina prehrambenih proizvodov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: CEDEVITA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brnčičeva 31, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEDEVITA, D.O.O.,

Planinska bb, ZAGREB, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop 4. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SLOVNIK BOGDAN, Podpeška ce-
sta 5, 1351 BREZOVICA, imenovanje: 1. 1.
2003.

Dejavnost: 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 30. 12. 2002;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in zelenjave, vpis 30. 12. 2002;
15830 Proizvodnja sladkorja, vpis 30. 12.
2002; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov, vpis 30. 12. 2002;
15860 Predelava čaja in kave, vpis 30. 12.
2002; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov, vpis 30. 12.
2002; 15880 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane, vpis 30. 12. 2002;
15890 Proizvodnja drugih živil, d. n, vpis
30. 12. 2002; 15950 Proizvodnja
aromatiziranih vin iz svežega grozdja, vpis
30. 12. 2002; 15980 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, vpis
30. 12. 2002; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, vpis 30. 12. 2002;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 30. 12. 2002;
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov, vpis
30. 12. 2002; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 30. 12.
2002; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 30. 12. 2002; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis
30. 12. 2002; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 30. 12. 2002; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
30. 12. 2002; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 30. 12. 2002;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 30. 12. 2002; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 30. 12. 2002; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 30. 12. 2002; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
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30. 12. 2002; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 30. 12. 2002; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 30. 12. 2002; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 30. 12. 2002;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
30. 12. 2002; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 30. 12. 2002;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 30. 12. 2002; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili, vpis 30. 12.
2002; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 30. 12.
2002; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 30. 12. 2002;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 30. 12. 2002; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 30. 12. 2002; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 30. 12. 2002;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 30. 12.
2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 30. 12. 2002;
52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
30. 12. 2002; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
30. 12. 2002; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 30. 12. 2002; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 30. 12. 2002; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
vpis 30. 12. 2002; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 30. 12. 2002;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 30. 12. 2002; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 30. 12. 2002; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 30. 12.
2002; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 30. 12.
2002; 55220 Dejavnost kampov, vpis
30. 12. 2002; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
vpis 30. 12. 2002; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvijo, vpis 30. 12.
2002; 55233 Oddajanje sob
gospodinjstev gostom, vpis 30. 12. 2002;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov, vpis 30. 12. 2002;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
30. 12. 2002; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 30. 12. 2002; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, vpis 30. 12. 2002; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 30. 12.
2002; 55304 Dejavnost premičnih in
provizoričnih gostinskih obratov, vpis
30. 12. 2002; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitve, vpis 30. 12. 2002;
55400 Točenje pijač, vpis 30. 12. 2002;
55510 Dejavnost menz, vpis 30. 12. 2002;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 30. 12. 2002; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 30. 12. 2002; 63110
Prekladanje, vpis 30. 12. 2002; 63120
Skladiščenje, vpis 30. 12. 2002; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, vpis 30. 12. 2002.

Rg 1263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10106 z dne 13. 1.
2003 pod št. vložka 1/37201/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1782614
Firma: VULKANIZERSTVO PODAKAR

podjetje za storitve in trgovino k.d.
Skrajšana firma: VULKANIZERSTVO

PODAKAR k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Videm 30 a, 1262 DOL PRI

LJUBLJANI
Ustanovitelji: PODAKAR JANJA, Videm

30 a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, odg. s
svojim premož., vstop 12. 11. 2002;
ŠKRAJNAR MARKO, Beričevo 46, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, osnovni vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop 12. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PODAKAR JANJA, Videm 30 a,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, imenovanje:
12. 11. 2002.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
13. 1. 2003; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 13. 1. 2003; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila, vpis
13. 1. 2003; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 13. 1. 2003; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 13. 1. 2003;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 13. 1.
2003; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 13. 1. 2003; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 13. 1. 2003; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 13. 1. 2003; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 13. 1. 2003; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 13. 1. 2003; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
13. 1. 2003; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 13. 1. 2003;
52740 Druga popravila izdelkov široke
porabe, vpis 13. 1. 2003; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 13. 1. 2003;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
13. 1. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
13. 1. 2003; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 13. 1.
2003; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 13. 1. 2003; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 13. 1. 2003;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 13. 1. 2003; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 13. 1. 2003; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
13. 1. 2003; 74700 Čiščenje objektov in
opreme, vpis 13. 1. 2003; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
13. 1. 2003; 74873 Druge poslovne
dejavnosti, d. n, vpis 13. 1. 2003; 85329
Druge socialne dejavnosti, vpis 13. 1. 2003;
93050 Druge osebne storitve, vpis 13. 1.
2003.

Rg 1962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00173 z dne 30. 1.

2003 pod št. vložka 1/37312/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1797735
Firma: AGGREGATA poslovno

svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: AGGREGATA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 122, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLOVŠEK MIHA,

Celovška cesta 122, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 16. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor VOLOVŠEK MIHA, Celovška cesta
122, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
16. 12. 2002.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
30. 1. 2003; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 30. 1. 2003; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 30. 1. 2003; 22150 Drugo
založništvo, vpis 30. 1. 2003; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 30. 1.
2003; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih strojev, vpis 30. 1. 2003;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, vpis 30. 1.
2003; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev, vpis 30. 1.
2003; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 30. 1.
2003; 31610 Proizvodnja električne opreme
za stroje in vozila, vpis 30. 1. 2003; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav,
vpis 30. 1. 2003; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in s, vpis 30. 1. 2003; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 30. 1. 2003; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
30. 1. 2003; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 30. 1. 2003;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 30. 1. 2003; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 30. 1. 2003; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
30. 1. 2003; 50501 Trgovina na drobno z
lastnimi motornimi gorivi, vpis 30. 1. 2003;
50502 Posredništvo pri trgovini na drobno z
motornimi gorivi, vpis 30. 1. 2003; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 30. 1. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 30. 1. 2003; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, vpis 30. 1.
2003; 51850 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in opremo, vpis 30. 1.
2003; 51860 Trgovina na debelo z
elektronskimi deli in opremo, vpis 30. 1.
2003; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 30. 1. 2003; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 30. 1. 2003; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 30. 1. 2003; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d. n, vpis
30. 1. 2003; 55301 Dejavnost restavracij in
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gostiln, vpis 30. 1. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 30. 1. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
30. 1. 2003; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 30. 1. 2003; 63110 Prekladanje, vpis
30. 1. 2003; 63120 Skladiščenje, vpis
30. 1. 2003; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 30. 1.
2003; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, vpis 30. 1. 2003;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 30. 1. 2003; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 30. 1. 2003; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 30. 1. 2003; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
30. 1. 2003; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 30. 1.
2003; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 30. 1. 2003; 72210 Razvoj
in založba programskih paketov, vpis 30. 1.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi
programi in svetovanje, vpis 30. 1. 2003;
72300 Obdelava podatkov, vpis 30. 1.
2003; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 30. 1. 2003;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
30. 1. 2003; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 30. 1. 2003; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 30. 1.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 30. 1. 2003; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje, vpis 30. 1. 2003; 74202
Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 30. 1. 2003; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
30. 1. 2003; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 30. 1. 2003;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 30. 1. 2003; 74400 Oglaševanje, vpis
30. 1. 2003; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 30. 1. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 30. 1. 2003; 74872
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
30. 1. 2003; 74873 Druge poslovne
dejavnosti, d. n, vpis 30. 1. 2003.

Rg 2219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09082 z dne 20. 1.
2003 pod št. vložka 1/37242/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1767453
Firma: BILANCIST MM Podjetje za

izdelavo zaključnih računov d.o.o.
Skrajšana firma: BILANCIST MM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobrunjska cesta 12, 1261

LJUBLJANA DOBRUNJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVEC MARIJA,

Dobrunjska cesta 12, 1261 LJUBLJANA
DOBRUNJE, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop 2. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor MIKLAVEC MARIJA, Dobrunjska

cesta 12, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE,
imenovanje: 2. 10. 2002.

Dejavnost: 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 20. 1. 2003;
74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 20. 1. 2003.

Rg 2305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10308 z dne 20. 1.
2003 pod št. vložka 1/37246/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1785834
Firma: CELOTA, Zavod za razvoj
Skrajšana firma: CELOTA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Pod gradom 21, Lukovica pri

Brezovici, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI

Ustanovitelji: GOSAR LOJZE, Pod
gradom 21, Lukovica pri Brezovici, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI, ne odgovarja,
vstop 21. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor GOSAR LOJZE, Pod gradom 21,
Lukovica pri Brezovici, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI, imenovanje: 21. 11. 2002.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
20. 1. 2003; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 20. 1. 2003; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 20. 1. 2003; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, vpis 20. 1. 2003; 22150 Drugo
založništvo, vpis 20. 1. 2003; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 20. 1.
2003; 22320 Razmnoževanje video
zapisov, vpis 20. 1. 2003; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
20. 1. 2003; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, vpis 20. 1. 2003; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 20. 1. 2003; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 20. 1. 2003; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
20. 1. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 20. 1. 2003;
52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d. n, vpis 20. 1.
2003; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 20. 1. 2003; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 20. 1.
2003; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, vpis 20. 1. 2003; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 20. 1.
2003; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, vpis 20. 1. 2003;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe, vpis 20. 1. 2003; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 20. 1. 2003; 72400
Omrežne podatkovne storitve, vpis 20. 1.
2003; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja, vpis 20. 1. 2003; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 20. 1. 2003;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti, vpis 20. 1. 2003; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja, vpis 20. 1. 2003;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike, vpis 20. 1.

2003; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 20. 1. 2003; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 20. 1. 2003; 74202
Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 20. 1. 2003; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 20. 1. 2003; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 20. 1.
2003; 74400 Oglaševanje, vpis 20. 1.
2003; 74851 Prevajanje, vpis 20. 1. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 20. 1. 2003; 74871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
20. 1. 2003; 74872 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 20. 1.
2003; 80422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
20. 1. 2003; 85329 Druge socialne
dejavnosti, vpis 20. 1. 2003; 92110
Snemanje filmov in video filmov, vpis 20. 1.
2003; 92120 Distribucija filmov in video
filmov, vpis 20. 1. 2003; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 20. 1.
2003; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve, vpis 20. 1. 2003;
92522 Varstvo kulturne dediščine, vpis
20. 1. 2003; 92530 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, vpis
20. 1. 2003; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d. n, vpis 20. 1. 2003.

Rg 19079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/08228 z dne 30. 9.
2002 pod št. vložka 1/36709/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1759825
Firma: OREŠNIK IN DRUŽBENIK

družba za svetovanje in izobraževanje,
k.d.

Skrajšana firma: OREŠNIK IN
DRUŽBENIK, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Šentjošt nad Horjulom 59 a,

1354 HORJUL
Ustanovitelji: OREŠNIK IRENA, Šentjošt

nad Horjulom 59 a, 1354 HORJUL, odg. s
svojim premož., vstop 5. 9. 2002;
OREŠNIK DEJAN, Šentjošt nad Horjulom
59 a, 1354 HORJUL, osnovni vložek:
2.000 SIT, odg. do viš. nevp. vlo., vstop
5. 9. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor OREŠNIK IRENA, Šentjošt nad
Horjulom 59 a, 1354 HORJUL, imenovanje:
5. 9. 2002.

Dejavnost: 72300 Obdelava podatkov,
vpis 30. 9. 2002; 72400 Omrežne
podatkovne storitve, vpis 30. 9. 2002;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti, vpis 30. 9. 2002; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
30. 9. 2002; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 30. 9. 2002;
74851 Prevajanje, vpis 30. 9. 2002; 74873
Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis 30. 9.
2002; 80422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
30. 9. 2002.

Rg 22250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10283 z dne 6. 12.
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2002 pod št. vložka 1/37007/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1785753
Firma: CROIT, trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: CROIT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Gorice 8, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURTOVIĆ NEBOJŠA,

Zoranićeva 2, SPLIT, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop 28. 11.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor KURTOVIĆ NEBOJŠA, Zoranićeva
2, SPLIT, imenovanje: 28. 11. 2002.

Dejavnost: 22250 Druge dejavnosti,
povezane s tiskarstvom, vpis 6. 12. 2002;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
vpis 6. 12. 2002; 22320 Razmnoževanje
video zapisov, vpis 6. 12. 2002; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
6. 12. 2002; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 6. 12. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
6. 12. 2002; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 6. 12. 2002;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 6. 12. 2002; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 6. 12. 2002; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
6. 12. 2002; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 6. 12. 2002; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 6. 12. 2002; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 6. 12. 2002; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 6. 12. 2002; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles,
vpis 6. 12. 2002; 50501 Trgovina na
drobno z lastnimi motornimi gorivi, vpis
6. 12. 2002; 50502 Posredništvo pri
trgovini na drobno z motornimi gorivi, vpis
6. 12. 2002; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 6. 12. 2002; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 6. 12. 2002; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 6. 12. 2002; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 6. 12. 2002; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov, vpis 6. 12. 2002; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 6. 12. 2002;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 6. 12. 2002; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo
drugih določenih izdelkov, vpis 6. 12.
2002; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 6. 12. 2002;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 6. 12. 2002; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 6. 12.
2002; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 6. 12. 2002; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 6. 12.

2002; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 6. 12. 2002; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 6. 12.
2002; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 6. 12. 2002; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 6. 12. 2002; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 6. 12. 2002; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 6. 12.
2002; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 6. 12. 2002; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
6. 12. 2002; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 6. 12. 2002; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 6. 12. 2002; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 6. 12.
2002; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 6. 12. 2002; 51430
Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 6. 12. 2002; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 6. 12. 2002; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko, vpis 6. 12. 2002;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 6. 12. 2002; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, vpis 6. 12. 2002; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 6. 12. 2002; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 6. 12. 2002; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 6. 12. 2002; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi,
vpis 6. 12. 2002; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 6. 12.
2002; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 6. 12. 2002; 51810
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 6. 12. 2002; 51820 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 6. 12.
2002; 51830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 6. 12. 2002; 51840
Trgovina na debelo z računalniško opremo,
vpis 6. 12. 2002; 51850 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in opremo, vpis
6. 12. 2002; 51860 Trgovina na debelo z
elektronskimi deli in opremo, vpis 6. 12.
2002; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 6. 12. 2002; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem, vpis 6. 12.
2002; 51900 Druga trgovina na debelo,
vpis 6. 12. 2002; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 6. 12. 2002; 52120
Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 6. 12.
2002; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 6. 12. 2002;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 6. 12. 2002; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 6. 12. 2002; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 6. 12. 2002;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami, vpis 6. 12. 2002;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, vpis 6. 12. 2002; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 6. 12. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 6. 12. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
6. 12. 2002; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 6. 12. 2002; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 6. 12. 2002; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 6. 12.
2002; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 6. 12. 2002; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
6. 12. 2002; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 6. 12. 2002; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis 6. 12.
2002; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
6. 12. 2002; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 6. 12. 2002; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 6. 12. 2002;
52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 6. 12. 2002; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 6. 12. 2002;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, vpis 6. 12. 2002;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
6. 12. 2002; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 6. 12. 2002;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 6. 12. 2002; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
6. 12. 2002; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d. n, vpis
6. 12. 2002; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 6. 12. 2002; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 6. 12.
2002; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 6. 12. 2002;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 6. 12. 2002; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
vpis 6. 12. 2002; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih naprav, vpis 6. 12.
2002; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis
6. 12. 2002; 52740 Druga popravila
izdelkov široke porabe, vpis 6. 12. 2002;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 6. 12. 2002; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 6. 12. 2002; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 6. 12. 2002; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov, vpis 6. 12. 2002;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvijo, vpis 6. 12. 2002; 55233
Oddajanje sob gospodinjstev gostom, vpis
6. 12. 2002; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 6. 12.
2002; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, vpis 6. 12. 2002; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 6. 12. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, vpis 6. 12.
2002; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 6. 12. 2002; 55304 Dejavnost
premičnih in provizoričnih gostinskih
obratov, vpis 6. 12. 2002; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve,
vpis 6. 12. 2002; 55400 Točenje pijač, vpis
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6. 12. 2002; 55510 Dejavnost menz, vpis
6. 12. 2002; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 6. 12. 2002; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 6. 12. 2002;
64200 Telekomunikacije, vpis 6. 12. 2002;
70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
6. 12. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 6. 12. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
6. 12. 2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 6. 12. 2002; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 6. 12. 2002; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 6. 12. 2002;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 6. 12. 2002; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 6. 12. 2002; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 6. 12.
2002; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 6. 12. 2002; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 6. 12. 2002; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 6. 12. 2002; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, vpis 6. 12. 2002;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
6. 12. 2002; 71402 Dejavnost videotek,
vpis 6. 12. 2002; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe, vpis 6. 12. 2002;
72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 6. 12. 2002; 72210 Razvoj
in založba programskih paketov, vpis 6. 12.
2002; 72220 Oskrba z računalniškimi
programi in svetovanje, vpis 6. 12. 2002;
72300 Obdelava podatkov, vpis 6. 12.
2002; 72400 Omrežne podatkovne
storitve, vpis 6. 12. 2002; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 6. 12. 2002; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 6. 12. 2002;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja, vpis 6. 12.
2002; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 6. 12. 2002; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
vpis 6. 12. 2002; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne, vpis 6. 12. 2002; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja, vpis 6. 12. 2002; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike, vpis 6. 12. 2002;
74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 6. 12. 2002; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 6. 12. 2002; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
6. 12. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
6. 12. 2002; 74500 Dejavnost
posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
vpis 6. 12. 2002; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 6. 12. 2002;
74700 Čiščenje objektov in opreme, vpis
6. 12. 2002; 74810 Fotografska dejavnost,
vpis 6. 12. 2002; 74820 Pakiranje, vpis
6. 12. 2002; 74851 Prevajanje, vpis 6. 12.
2002; 74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 6. 12. 2002; 74853
Druga splošna tajniška opravila, vpis 6. 12.
2002; 74860 Dejavnost klicnih centrov,

vpis 6. 12. 2002; 74871 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 6. 12. 2002;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 6. 12. 2002; 74873
Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis 6. 12.
2002; 92610 Obratovanje športnih
objektov, vpis 6. 12. 2002; 92621
Dejavnost marin, vpis 6. 12. 2002; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
vpis 6. 12. 2002; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 6. 12. 2002; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d. n, vpis 6. 12.
2002; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 6. 12. 2002.

MARIBOR

Rg 1720
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02781 z dne
29. 1. 2003 pod št. vložka 1/11546/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1786474
Firma: IZPLAČILO ALIŠIĆ IN AREH

posredovanje in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: IZPLAČILO ALIŠIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ulica Veljka Vlahoviča 37,

2000 MARIBOR
Ustanovitelji: ALIŠIĆ PRIMOŽ – trgovec

prodajalec, Cafova ulica 4, 2000
MARIBOR, odg. s svojim premož., vstop
29. 1. 2003; AREH MIHA – trgovec
prodajalec, Ulica Veljka Vlahoviča 37, 2000
MARIBOR, odg. s svojim premož., vstop
29. 1. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik ALIŠIĆ PRIMOŽ, Cafova ulica 4,
2000 MARIBOR, imenovanje: 29. 1. 2003,
zastopa posamično brez omejitev;
družbenik AREH MIHA, Ulica Veljka
Vlahoviča 37, 2000 MARIBOR, imenovanje:
29. 1. 2003, zastopa posamično brez
omejitev.

Dejavnost: 45500, vpis 29. 1. 2003;
50103, vpis 29. 1. 2003; 50200, vpis 29. 1.
2003; 50301, vpis 29. 1. 2003; 50302,
vpis 29. 1. 2003; 50303, vpis 29. 1. 2003;
51110, vpis 29. 1. 2003; 51120, vpis 29. 1.
2003; 51130, vpis 29. 1. 2003; 51140, vpis
29. 1. 2003; 51150, vpis 29. 1. 2003;
51160, vpis 29. 1. 2003; 51170, vpis 29. 1.
2003; 51180, vpis 29. 1. 2003; 51190, vpis
29. 1. 2003; 51210, vpis 29. 1. 2003;
51220, vpis 29. 1. 2003; 51240, vpis 29. 1.
2003; 51310, vpis 29. 1. 2003; 51340, vpis
29. 1. 2003; 51390, vpis 29. 1. 2003;
51410, vpis 29. 1. 2003; 51420, vpis 29. 1.
2003; 51430, vpis 29. 1. 2003; 51440, vpis
29. 1. 2003; 51450, vpis 29. 1. 2003;
51470, vpis 29. 1. 2003; 51530, vpis 29. 1.
2003; 51540, vpis 29. 1. 2003; 51570, vpis
29. 1. 2003; 51810, vpis 29. 1. 2003;
51820, vpis 29. 1. 2003; 51830, vpis 29. 1.
2003; 51870, vpis 29. 1. 2003; 51880, vpis
29. 1. 2003; 51900, vpis 29. 1. 2003;
52110, vpis 29. 1. 2003; 52120, vpis 29. 1.
2003; 52210, vpis 29. 1. 2003; 52481, vpis
29. 1. 2003; 52482, vpis 29. 1. 2003;
52483, vpis 29. 1. 2003; 52484, vpis 29. 1.
2003; 52485, vpis 29. 1. 2003; 52488,
vpis 29. 1. 2003; 52500, vpis 29. 1. 2003;

52610, vpis 29. 1. 2003; 52620, vpis 29. 1.
2003; 52630, vpis 29. 1. 2003; 52710,
vpis 29. 1. 2003; 55301, vpis 29. 1. 2003;
55302, vpis 29. 1. 2003; 55400, vpis
29. 1. 2003; 55520, vpis 29. 1. 2003;
60220, vpis 29. 1. 2003; 60230, vpis
29. 1. 2003; 60240, vpis 29. 1. 2003;
63300, vpis 29. 1. 2003; 74130, vpis 29. 1.
2003; 74140, vpis 29. 1. 2003; 74400, vpis
29. 1. 2003; 74600, vpis 29. 1. 2003;
74851, vpis 29. 1. 2003; 74852, vpis 29. 1.
2003; 74871, vpis 29. 1. 2003; 74873, vpis
29. 1. 2003; 92330, vpis 29. 1. 2003;
92340, vpis 29. 1. 2003; 92610, vpis 29. 1.
2003; 92623, vpis 29. 1. 2003; 92720,
vpis 29. 1. 2003; 93040, vpis 29. 1. 2003;
93050, vpis 29. 1. 2003.

Razno: DEJAVNOST: Pri 51.180 se
dopiše razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov. Pri 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva. Pri 74.600
se dopiše samo varovanje.

SLOVENJ GRADEC

Rg 414
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ

GRADEC je s sklepom Srg št. 2002/00581
z dne 20. 12. 2002 pod št. vložka
1/09817/00 vpisalo subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 1786385
Firma: MT HOLDING podjetje za

upravljanje, vodenje, financiranje in
svetovanje d.o.o.

Skrajšana firma: MT HOLDING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 14, 2390

RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: THEIS MICHAEL, Am

Suedhang 4, KIRCHEN, NEMČIJA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop 6. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor THEIS MICHAEL, Am Suedhang 4,
KIRCHEN, NEMČIJA, imenovanje: 6. 12.
2002.

Dejavnost: 65210, vpis 20. 12. 2002;
70110, vpis 20. 12. 2002; 70120, vpis
20. 12. 2002; 70200, vpis 20. 12. 2002;
70310, vpis 20. 12. 2002; 70320, vpis
20. 12. 2002; 74120, vpis 20. 12. 2002;
74140, vpis 20. 12. 2002; 74150, vpis
20. 12. 2002; 74873, vpis 20. 12. 2002.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.120
razen “revizijske dejavnosti. “ 74.140 razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci. “

Spremembe

CELJE

Rg 548
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02329 z dne 31. 12.
2002 pri subjektu vpisa NOVEM CAR
INTERIOR DESIGN proizvodnja
komponent za avtomobilsko in ostalo
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industrijo, d.o.o., sedež: Ložnica 53/a,
3310 ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/02250/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika in vpisa
zastavne pravice na poslovnem deležu
družbenika na podlagi sporazuma strank s
temile podatki:

Matična številka: 5432316
Ustanovitelji: ERPE ERNST PELZ

VERTTRIEBS GMBH, Industriestrasse 43,
D 8581 VORBACH, ORF. ZR NEMČIJA,
osnovni vložek: 299.011.844 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 12. 2002; NOVEM
Car Interior Design GmbH, Industriestrasse
45, VORBACH, osnovni vložek:
299.011.844 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 2002.

Razno: Vpis zastavne pravice in
zaznambe izvršljivosti terjatev na celotnem
poslovnem deležu dolžnika in zastavitelja
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN GMBH v
nominalni višini 299.011.844,00 SIT, za
zavarovanje denarnih terjatev v višini:
52.000.000,00 EUR, 23.000.000,00
EUR, 15.000.000,00 EUR, s pripadki in
stroški in pod pogoji vračila kot izhaja iz
sporazuma strank v notarskem zapisu
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
2877/02 z dne 12. 12. 2002, vse v korist
upnika BAYERISCHE HYPO UND
VEREINSBANK AG, Am Tucherpark 1,
80538 Munchen, Nemčija.

Rg 825
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/00223 z dne 7. 1.
2003 pri subjektu vpisa KAMELIJA
trgovina in turizem, d.o.o., Titov trg
Žalec, sedež: Titov trg, 3310 ŽALEC,
vpisanem pod vložno št. 1/04490/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
povečanja osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembe firme, sedeža,
dejavnosti ter spremembe akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5644933
Firma: KAMELIJA, trgovina in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: KAMELIJA, d.o.o.
Sedež: Mestni trg 5, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIVŠEK LJERKA, Dobriša

vas 2/a, 3301 PETROVČE, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 8.
1992.

Dejavnost: 5010, izbris 7. 1. 2003;
50101, vpis 7. 1. 2003; 50102, vpis 7. 1.
2003; 50103, vpis 7. 1. 2003; 5020, vpis
7. 1. 2003; 5030, izbris 7. 1. 2003; 50301,
vpis 7. 1. 2003; 50302, vpis 7. 1. 2003;
50303, vpis 7. 1. 2003; 5040, izbris 7. 1.
2003; 50401, vpis 7. 1. 2003; 50402, vpis
7. 1. 2003; 50403, vpis 7. 1. 2003;
50404, vpis 7. 1. 2003; 5050, izbris 7. 1.
2003; 50501, vpis 7. 1. 2003; 50502, vpis
7. 1. 2003; 5115, izbris 7. 1. 2003; 51150,
vpis 7. 1. 2003; 5118, izbris 7. 1. 2003;
51180, vpis 7. 1. 2003; 5143, izbris 7. 1.
2003; 51430, vpis 7. 1. 2003; 5161, izbris
7. 1. 2003; 5162, izbris 7. 1. 2003; 5163,
izbris 7. 1. 2003; 5164, izbris 7. 1. 2003;
5165, izbris 7. 1. 2003; 5166, izbris 7. 1.
2003; 5170, izbris 7. 1. 2003; 51810, vpis
7. 1. 2003; 51820, vpis 7. 1. 2003; 51830,
vpis 7. 1. 2003; 51840, vpis 7. 1. 2003;

51850, vpis 7. 1. 2003; 51860, vpis 7. 1.
2003; 51870, vpis 7. 1. 2003; 51880, vpis
7. 1. 2003; 51900, vpis 7. 1. 2003; 5245,
izbris 7. 1. 2003; 52450, vpis 7. 1. 2003;
5246, izbris 7. 1. 2003; 52461, vpis 7. 1.
2003; 52462, vpis 7. 1. 2003; 52463, vpis
7. 1. 2003; 5247, izbris 7. 1. 2003; 52471,
vpis 7. 1. 2003; 52472, vpis 7. 1. 2003;
52473, vpis 7. 1. 2003; 5248, izbris 7. 1.
2003; 52481, vpis 7. 1. 2003; 52482, vpis
7. 1. 2003; 52483, vpis 7. 1. 2003; 52484,
vpis 7. 1. 2003; 52485, vpis 7. 1. 2003;
52486, vpis 7. 1. 2003; 52487, vpis 7. 1.
2003; 52488, vpis 7. 1. 2003; 6330, izbris
7. 1. 2003; 63300, vpis 7. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
družbenice z dne 23. 12. 2002, da se
osnovni kapital poveča z novimi vložki za
593.000,00 SIT na 2.100.000,00 SIT in
sprememba akta o ustanovitvi z dne 23. 12.
2002.

Rg 1110
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/00493 z dne 13. 1.
2003 pri subjektu vpisa SAM INŽENIRING
strojno avtoprevozna mehanizacija,
d.o.o. Celje, sedež: Ulica bratov
Dobrotinškov 13, 3000 CELJE, vpisanem
pod vložno št. 1/06674/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanja osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembe
dejavnosti, zastopnika in družbenika ter
sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična številka: 1197690
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRGAJNER ZORAN,

EFENKOVA ULICA 36, 3000 CELJE,
osnovni vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 8. 2001; DRGAJNER ERIKA,
EFENKOVA ULICA 36, 3000 CELJE,
osnovni vložek: 150.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 9. 2001; DRGAJNER ANUŠKA,
Ulica bratov Dobrotiškov 13, 3000 CELJE,
osnovni vložek: 600.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 9. 2001; DRGAJNER ERVIN
ING, ULICA BRATOV DOBROTINŠKOV 13,
3000 CELJE, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor DRGAJNER ERVIN ING, ULICA
BRATOV DOBROTINŠKOV 13, 3000
CELJE, razrešitev: 19. 11. 2002, zastopa
brez omejitev; prokurist DRGAJNER ERIKA,
EFENKOVA ULICA 36, 3000 CELJE,
razrešitev: 19. 11. 2002; prokurist
DRGAJNER ERVIN, Efenkova ulica 36,
3000 CELJE, imenovanje: 19. 11. 2002;
direktor DRGAJNER ZORAN, Ulica bratov
Dobrotinškov 13, 3000 CELJE,
imenovanje: 19. 11. 2002.

Dejavnost: 2924, izbris 13. 1. 2003;
29240, vpis 13. 1. 2003; 2940, izbris
13. 1. 2003; 29410, vpis 13. 1. 2003;
29420, vpis 13. 1. 2003; 29430, vpis
13. 1. 2003; 2971, izbris 13. 1. 2003;
29710, vpis 13. 1. 2003; 2972, izbris
13. 1. 2003; 29720, vpis 13. 1. 2003;
3161, izbris 13. 1. 2003; 31610, vpis 13. 1.
2003; 3162, izbris 13. 1. 2003; 31620,
vpis 13. 1. 2003; 32200, vpis 13. 1. 2003;
32300, vpis 13. 1. 2003; 4524, izbris
13. 1. 2003; 45240, vpis 13. 1. 2003;

4544, izbris 13. 1. 2003; 45441, vpis
13. 1. 2003; 45442, vpis 13. 1. 2003;
5050, izbris 13. 1. 2003; 50501, vpis
13. 1. 2003; 50502, vpis 13. 1. 2003;
5115, izbris 13. 1. 2003; 51150, vpis 13. 1.
2003; 5118, izbris 13. 1. 2003; 51180, vpis
13. 1. 2003; 5143, izbris 13. 1. 2003;
51430, vpis 13. 1. 2003; 5161, izbris 13. 1.
2003; 5162, izbris 13. 1. 2003; 5163,
izbris 13. 1. 2003; 5164, izbris 13. 1.
2003; 5165, izbris 13. 1. 2003; 5166,
izbris 13. 1. 2003; 5170, izbris 13. 1.
2003; 51810, vpis 13. 1. 2003; 51820,
vpis 13. 1. 2003; 51830, vpis 13. 1. 2003;
51840, vpis 13. 1. 2003; 51850, vpis
13. 1. 2003; 51860, vpis 13. 1. 2003;
51870, vpis 13. 1. 2003; 51880, vpis
13. 1. 2003; 51900, vpis 13. 1. 2003;
5245, izbris 13. 1. 2003; 52450, vpis
13. 1. 2003; 5272, izbris 13. 1. 2003;
52720, vpis 13. 1. 2003; 5274, izbris
13. 1. 2003; 52740, vpis 13. 1. 2003;
7122, izbris 13. 1. 2003; 71220, vpis
13. 1. 2003; 7134, izbris 13. 1. 2003;
71340, vpis 13. 1. 2003; 7440, izbris
13. 1. 2003; 74400, vpis 13. 1. 2003;
74841, izbris 13. 1. 2003; 74842, izbris
13. 1. 2003; 74843, izbris 13. 1. 2003;
74871, vpis 13. 1. 2003; 74872, vpis 13. 1.
2003; 74873, vpis 13. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
družbenika z dne 13. 12. 2001, da se
osnovni kapital poveča z novim denarnim
vložkom za 600.000,00 SIT na
2.100.000,00 SIT. Sprememba akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 19. 11. 2002.

Rg 1187
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02230 z dne 13. 1.
2003 pri subjektu vpisa ALPOS POHIŠTVO,
proizvodnja kovinskih izdelkov, d.o.o.,
sedež: Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230
ŠENTJUR, vpisanem pod vložno št.
1/07634/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti ter akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1723049
Dejavnost: 01110, izbris 13. 1. 2003;

52440, vpis 13. 1. 2003; 52450, vpis
13. 1. 2003; 52461, vpis 13. 1. 2003;
52462, vpis 13. 1. 2003; 52463, vpis
13. 1. 2003; 52620, vpis 13. 1. 2003;
52630, vpis 13. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 21. 11. 2002.

Rg 1700
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02247 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa AJU TRADE
Podjetje za proizvodno, trgovinsko in
storitveno dejavnost d.o.o. Lopaca 33/a
PREVORJE, sedež: Lopaca 33/a, 3262
PREVORJE, vpisanem pod vložno št.
1/04407/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, skrajšane fir-
me, poslovnih deležev, zastopnikov,
družbene pogodbe, povečanja osnovnega
kapit. iz sred. družbe in uskladit. dejavnosti
s SKD s temile podatki:

Matična številka: 5657750
Firma: AJU TRADE, podjetje za

proizvodno, trgovinsko in storitveno
dejavnost, d.o.o.
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Skrajšana firma: AJU TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2.950.000,00 SIT
Ustanovitelji: UŽMAH ANICA, Lopaca

33/a, 3262 PREVORJE, osnovni vložek:
473.499 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; UŽMAH JOŽE, Lopaca 33/a, 3262
PREVORJE, osnovni vložek: 2.476.501
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor UŽMAH ANICA, Lopaca 33/a,
3262 PREVORJE, razrešitev: 28. 11.
2002, zastopa brez omejitev; direktor
UŽMAH JOŽE, Lopaca 33/a, 3262
PREVORJE, imenovanje: 28. 11. 2002;
prokurist UŽMAH ANICA, Lopaca 33/a,
3262 PREVORJE, imenovanje: 28. 11.
2002.

Dejavnost: 01300, vpis 29. 1. 2003;
01411, vpis 29. 1. 2003; 02010, vpis
29. 1. 2003; 02020, vpis 29. 1. 2003;
15810, vpis 29. 1. 2003; 18210, vpis
29. 1. 2003; 18220, vpis 29. 1. 2003;
20510, vpis 29. 1. 2003; 22220, vpis
29. 1. 2003; 22250, vpis 29. 1. 2003;
28110, vpis 29. 1. 2003; 28120, vpis
29. 1. 2003; 28511, vpis 29. 1. 2003;
28512, vpis 29. 1. 2003; 28520, vpis
29. 1. 2003; 28750, vpis 29. 1. 2003;
36120, vpis 29. 1. 2003; 36130, vpis
29. 1. 2003; 36140, vpis 29. 1. 2003;
45110, vpis 29. 1. 2003; 45210, vpis
29. 1. 2003; 45410, vpis 29. 1. 2003;
45420, vpis 29. 1. 2003; 45430, vpis
29. 1. 2003; 45442, vpis 29. 1. 2003;
45450, vpis 29. 1. 2003; 50103, vpis
29. 1. 2003; 50200, vpis 29. 1. 2003;
51130, vpis 29. 1. 2003; 51180, vpis
29. 1. 2003; 51190, vpis 29. 1. 2003;
51220, vpis 29. 1. 2003; 51320, vpis
29. 1. 2003; 51330, vpis 29. 1. 2003;
51410, vpis 29. 1. 2003; 51470, vpis
29. 1. 2003; 51530, vpis 29. 1. 2003;
51540, vpis 29. 1. 2003; 51900, vpis
29. 1. 2003; 52110, vpis 29. 1. 2003;
52210, vpis 29. 1. 2003; 52220, vpis
29. 1. 2003; 52230, vpis 29. 1. 2003;
52240, vpis 29. 1. 2003; 52250, vpis
29. 1. 2003; 52270, vpis 29. 1. 2003;
52320, vpis 29. 1. 2003; 52420, vpis
29. 1. 2003; 52461, vpis 29. 1. 2003;
52488, vpis 29. 1. 2003; 52500, vpis
29. 1. 2003; 52610, vpis 29. 1. 2003;
52620, vpis 29. 1. 2003; 52630, vpis
29. 1. 2003; 55232, vpis 29. 1. 2003;
55233, vpis 29. 1. 2003; 55302, vpis
29. 1. 2003; 55304, vpis 29. 1. 2003;
55400, vpis 29. 1. 2003; 55510, vpis
29. 1. 2003; 55520, vpis 29. 1. 2003;
60211, vpis 29. 1. 2003; 60212, vpis
29. 1. 2003; 60220, vpis 29. 1. 2003;
60230, vpis 29. 1. 2003; 60240, vpis
29. 1. 2003; 63110, vpis 29. 1. 2003;
63120, vpis 29. 1. 2003; 63210, vpis
29. 1. 2003; 64120, vpis 29. 1. 2003;
65230, vpis 29. 1. 2003; 67130, vpis
29. 1. 2003; 70200, vpis 29. 1. 2003;
70320, vpis 29. 1. 2003; 71100, vpis
29. 1. 2003; 71340, vpis 29. 1. 2003;
72600, vpis 29. 1. 2003; 74120, vpis
29. 1. 2003; 74130, vpis 29. 1. 2003;
74140, vpis 29. 1. 2003; 74700, vpis
29. 1. 2003; 74852, vpis 29. 1. 2003;
74853, vpis 29. 1. 2003; 90022, vpis
29. 1. 2003; 90031, vpis 29. 1. 2003;
90032, vpis 29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
skupščine z dne 28. 11. 2002, da se
osnovni kapital družbe poveča iz sredstev
družbe za 1.218.000,00 SIT na
2.950.000,00 SIT. Sprememba družbene
pogodbe z dne 28. 11. 2002.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti
K/74.120 vse, razen revizijske dejavnosti.
Pri dejavnosti J/67.130 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg 1707
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02407 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa WIHAR
mednarodna trgovina in proizvodnja,
d.o.o., sedež: Cesta kozjanskega odreda
55, 3230 ŠENTJUR, vpisanem pod vložno
št. 1/04596/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanja osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembe dejavnosti ter
spremembe akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5735238
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARTNAK VINKO, Cesta

kozjanskega odreda 55, 3230 ŠENTJUR,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1995.

Dejavnost: 2872, izbris 29. 1. 2003;
28720, vpis 29. 1. 2003; 40300, vpis
29. 1. 2003; 40301, izbris 29. 1. 2003;
40302, izbris 29. 1. 2003; 4544, izbris
29. 1. 2003; 45441, vpis 29. 1. 2003;
45442, vpis 29. 1. 2003; 5050, izbris
29. 1. 2003; 50501, vpis 29. 1. 2003;
50502, vpis 29. 1. 2003; 5143, izbris
29. 1. 2003; 51430, vpis 29. 1. 2003;
5161, izbris 29. 1. 2003; 5162, izbris 29. 1.
2003; 5163, izbris 29. 1. 2003; 5164,
izbris 29. 1. 2003; 5165, izbris 29. 1.
2003; 5166, izbris 29. 1. 2003; 5170,
izbris 29. 1. 2003; 51810, vpis 29. 1.
2003; 51820, vpis 29. 1. 2003; 51830,
vpis 29. 1. 2003; 51840, vpis 29. 1. 2003;
51850, vpis 29. 1. 2003; 51860, vpis
29. 1. 2003; 51870, vpis 29. 1. 2003;
51880, vpis 29. 1. 2003; 51900, vpis
29. 1. 2003; 55100, vpis 29. 1. 2003;
55111, izbris 29. 1. 2003; 55210, vpis
29. 1. 2003; 55220, vpis 29. 1. 2003;
5523, izbris 29. 1. 2003; 55231, vpis
29. 1. 2003; 55232, vpis 29. 1. 2003;
55233, vpis 29. 1. 2003; 55234, vpis
29. 1. 2003; 55239, vpis 29. 1. 2003;
55302, izbris 29. 1. 2003; 55302, vpis
29. 1. 2003; 55303, vpis 29. 1. 2003;
55304, vpis 29. 1. 2003; 55305, vpis
29. 1. 2003; 55400, vpis 29. 1. 2003;
55401, izbris 29. 1. 2003; 55402, izbris
29. 1. 2003; 55403, izbris 29. 1. 2003;
5551, izbris 29. 1. 2003; 55510, vpis
29. 1. 2003; 6022, izbris 29. 1. 2003;
60220, vpis 29. 1. 2003; 6330, izbris
29. 1. 2003; 63300, vpis 29. 1. 2003;
7010, izbris 29. 1. 2003; 70110, vpis
29. 1. 2003; 70120, vpis 29. 1. 2003;
7440, izbris 29. 1. 2003; 74400, vpis
29. 1. 2003; 74832, izbris 29. 1. 2003;
74833, izbris 29. 1. 2003; 74841, izbris
29. 1. 2003; 74842, izbris 29. 1. 2003;
74843, izbris 29. 1. 2003; 74852, vpis
29. 1. 2003; 74853, vpis 29. 1. 2003;
74871, vpis 29. 1. 2003; 74872, vpis
29. 1. 2003; 74873, vpis 29. 1. 2003;

80422, izbris 29. 1. 2003; 80422, vpis
29. 1. 2003; 9303, izbris 29. 1. 2003;
93040, vpis 29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
družbenika z dne 6. 3. 2002, da se osnovni
kapital družbe poveča z novim denarnim
vložkom za 582.000,00 SIT na
2.100.000,00 SIT. Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 3. 2002.

Rg 1938
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2003/00123 z dne 28. 1.
2003 pri subjektu vpisa ŽELEZAR ŠTORE
D.P. delniška družba pooblaščenka d.d.,
sedež: Štore, 3220 ŠTORE, vpisanem pod
vložno št. 1/06851/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 1318152
Člani nadzornega sveta: JURKOŠEK

IVAN, izstop 19. 12. 2002; LEVEC MILAN,
izstop 19. 12. 2002; MAČKOŠEK
MARJAN, izstop 19. 12. 2002; MAVČIČ
DUŠAN, izstop 19. 12. 2002; MOTOH
ANTON, izstop 19. 12. 2002; PEVCIN
SIMON, izstop 19. 12. 2002; STOJANOVIČ
STOJAN, izstop 19. 12. 2002; ŠTRLEKAR
IVAN, izstop 19. 12. 2002; VRBOVŠEK
LEOPOLD, izstop 19. 12. 2002; MOTOH
ANTON, vstop 19. 12. 2002; LEVEC
MILAN, vstop 19. 12. 2002; MAČKOŠEK
MARJAN, vstop 19. 12. 2002; ŠTRLEKAR
IVAN, vstop 19. 12. 2002; JURKOŠEK
IVAN, vstop 19. 12. 2002.

Rg 1953
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2003/00162 z dne 31. 1.
2003 pri subjektu vpisa INGRAD VNG
Družba za visoke in nizke gradnje, d.d.,
sedež: Lava 7, 3000 CELJE, vpisanem
pod vložno št. 1/04055/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpisa predloga za
začetek postopka prisilne poravnave s te-
mile podatki:

Matična številka: 5609895
Razno: Vpiše se predlog za začetek

postopka prisilne poravnave, ki ga je pri
tem sodišču pod opr. št. St 8/2003 vložil
INGRAD VNG d.d., Lava 7, Celje, dne
24. 1. 2003.

Rg 1968
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2003/00179 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa KAC zaključna
dela v gradbeništvu in trgovini, d.o. o,
sedež: Sernečeva 10, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/02297/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
povečanja osnovnega kapitala, poslovnih
deležev, spremembe sedeža, spremembe
dejavnosti, naslova zastopnikov ter
spremembe družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5455499
Sedež: Sernčeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 26.183.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVKA CVETKO, Sernčeva

10, 3000 CELJE, osnovni vložek:
11.754.200 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1990; KAVKA DANICA, Sernčeva 10,
3000 CELJE, osnovni vložek: 14.428.800
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1994.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor KAVKA CVETKO, Sernčeva 10,
3000 CELJE, imenovanje: 16. 9. 1990,
zastopa družbo neomejeno; prokurist
KAVKA DANICA, Sernčeva 10, 3000
CELJE, imenovanje: 11. 3. 1999.

Dejavnost: 55210, vpis 30. 1. 2003.
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep

skupščine z dne 11. 12. 2001, da se
osnovni kapital poveča z novim denarnim
vložkom za 13.300.000,00 SIT in iz
sredstev družbe za 10.783.000,00 SIT na
26.183.000,00 SIT. Sprememba družbene
pogodbe z dne 11. 12. 2001.

Rg 2027
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03389 z dne 17. 1.
2003 pri subjektu vpisa PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK d.o.o.
Žalec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/04609/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembe
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5676878
Ustanovitelji: PIRC VALENTIN, Šempeter

140, 5290 ŠEMPETER, osnovni vložek:
36.656 SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 1.
2000; PIRC VALENTIN, Šempeter 140,
3311 ŠEMPETER, osnovni vložek: 17.853
SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 1. 2000;
PEKARSKA DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 ŽALEC,
osnovni vložek: 8.167.670 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1999.

Rg 2028
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03390 z dne 20. 1.
2003 pri subjektu vpisa PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK d.o.o.
Žalec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/04609/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembe
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5676878
Ustanovitelji: ČEMAŽAR ROBERT,

Šmatevž 34, 3303 GOMILSKO, osnovni
vložek: 8.569.768 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; ROJNIK COKAN ANICA,
Migojnice 69, 3302 GRIŽE, osnovni vložek:
6.526.339 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; KOLMANČIČ NIKA,
Migojnice 88, 3302 GRIŽE, osnovni vložek:
1.821.909 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; PERNOVŠEK CVETKA, Vel. Pirešica
12/d, 3310 ŽALEC, osnovni vložek:
1.384.577 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; ČEHOVIN SLAVICA, Heroja Staneta
5, 3310 ŽALEC, osnovni vložek: 1.735.679
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
PEKARSKA DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 ŽALEC,
osnovni vložek: 12.032.418 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1999.

Rg 2029
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03391 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK d.o.o.

Žalec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/04609/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembe
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5676878
Ustanovitelji: ČEMAŽAR ROBERT,

Šmatevž 34, 3303 GOMILSKO, osnovni
vložek: 1.147.777 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; ROJNIK COKAN ANICA,
Migojnice 69, 3302 GRIŽE, osnovni vložek:
886.313 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; KOLMANČIČ NIKA, Migojnice 88,
3302 GRIŽE, osnovni vložek: 175.485 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
PERNOVŠEK CVETKA, Vel. Pirešica 12/d,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 126.932 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
ČEHOVIN SLAVICA, Heroja Staneta 5,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 163.493 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
PEKARSKA DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 ŽALEC,
osnovni vložek: 29.570.690 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1999.

Rg 2030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00434 z dne 22. 1.
2003 pri subjektu vpisa PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK d.o.o.
Žalec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/04609/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbene pogodbe ter
spremembe zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5676878
Ustanovitelji: ČEMAŽAR ROBERT,

Šmatevž 34, 3303 GOMILSKO, osnovni
vložek: 639.677 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; ROJNIK COKAN ANICA,
Migojnice 69, 3302 GRIŽE, osnovni vložek:
499.387 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; KOLMANČIČ NIKA, Migojnice 88,
3302 GRIŽE, osnovni vložek: 67.497 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
PERNOVŠEK CVETKA, Vel. Pirešica 12/d,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 44.842 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992;
ČEHOVIN SLAVICA, Heroja Staneta 5,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 60.614 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; SM
SAVINJSKA trgovska družba, d.d., Šlandrov
trg 35, 3310 ŽALEC, osnovni vložek:
1.187.983 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
2000.

Rg 2032
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00581 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK d.o.o.
Žalec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC, vpisanem pod vložno št.
1/04609/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka in spremembe
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5676878
Ustanovitelji: ČEMAŽAR ROBERT,

Šmatevž 34, 3303 GOMILSKO, osnovni
vložek: 639.677 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 7. 2000; ROJNIK COKAN ANICA,
Migojnice 69, 3302 GRIŽE, osnovni vložek:

499.387 SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 7.
2000; KOLMANČIČ NIKA, Migojnice 88,
3302 GRIŽE, osnovni vložek: 67.497 SIT,
ne odgovarja, izstop: 15. 7. 2000;
PERNOVŠEK CVETKA, Vel. Pirešica 12/d,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 44.842 SIT,
ne odgovarja, izstop: 15. 7. 2000;
ČEHOVIN SLAVICA, Heroja Staneta 5,
3310 ŽALEC, osnovni vložek: 60.614 SIT,
ne odgovarja, izstop: 15. 7. 2000; SM
SAVINJSKA trgovska družba, d.d., Šlandrov
trg 35, 3310 ŽALEC, osnovni vložek:
2.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
2000.

Rg 2044
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/00513 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa M.A.M. tiskarstvo,
marketing, uvoz izvoz d.o.o. Celje,
sedež: Adamičeva 8, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/01904/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
povečanja osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembe skrajšane firme ter
spremembe akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5396484
Skrajšana firma: M.A.M. d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUNTAR MILAN,

Adamičeva 8, 3000 CELJE, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
družbenika z dne 11. 1. 2002, da se
osnovni kapital poveča z novimi vložki za
600.000,00 SIT na 2.100.000,00 SIT in
sprememba akta o ustanovitvi z dne 11. 1.
2002.

Rg 2083

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2002/01275 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI
CENTER ŠTORE d.o.o., sedež: Cesta
Kozjanskega odreda 2, 3220 ŠTORE,
vpisanem pod vložno št. 1/02178/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična številka: 5421837
Ustanovitelji: NIKA PID 2 D.D., Dunajska

156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.243.288 SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 3.
2002; NIKA PID 2 d.d., Dunajska 56, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.243.288
SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 3. 2002;
IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o.,
Cesta Kozjanskega odreda 2, 3220
ŠTORE, osnovni vložek: 2.486.576 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 2002.

Rg 2116
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/01547 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa GOZDNO
GOSPODARSTVO CELJE d.d., sedež:
Ljubljanska c. 13, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/00431/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe dejavnosti, članov nadzornega
sveta ter spremembe statuta s temile
podatki:

Matična številka: 5150540



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16-18 / 21. 2. 2003 / Stran 955

Člani nadzornega sveta: ZUPANC
JOŽEF, izstop 13. 5. 2002; JERMAN
ROMAN, vstop 13. 5. 2002.

Dejavnost: 0112, izbris 23. 1. 2003;
01120, vpis 23. 1. 2003; 0150, izbris
23. 1. 2003; 01500, vpis 23. 1. 2003;
0201, izbris 23. 1. 2003; 02010, vpis
23. 1. 2003; 0202, izbris 23. 1. 2003;
02020, vpis 23. 1. 2003; 1411, izbris
23. 1. 2003; 14110, vpis 23. 1. 2003;
14130, vpis 23. 1. 2003; 1421, izbris 23. 1.
2003; 14210, vpis 23. 1. 2003; 2010,
izbris 23. 1. 2003; 20100, vpis 23. 1.
2003; 2030, izbris 23. 1. 2003; 20300,
vpis 23. 1. 2003; 2040, izbris 23. 1. 2003;
20400, vpis 23. 1. 2003; 2051, izbris
23. 1. 2003; 20510, vpis 23. 1. 2003;
2670, izbris 23. 1. 2003; 26700, vpis
23. 1. 2003; 2852, izbris 23. 1. 2003;
28520, vpis 23. 1. 2003; 2862, izbris
23. 1. 2003; 4511, izbris 23. 1. 2003;
45110, vpis 23. 1. 2003; 4521, izbris
23. 1. 2003; 45210, vpis 23. 1. 2003;
45220, vpis 23. 1. 2003; 4523, izbris
23. 1. 2003; 45230, vpis 23. 1. 2003;
4525, izbris 23. 1. 2003; 45250, vpis
23. 1. 2003; 4550, izbris 23. 1. 2003;
45500, vpis 23. 1. 2003; 5020, izbris
23. 1. 2003; 50200, vpis 23. 1. 2003;
5113, izbris 23. 1. 2003; 51130, vpis 23. 1.
2003; 51190, vpis 23. 1. 2003; 5153,
izbris 23. 1. 2003; 51530, vpis 23. 1.
2003; 51900, vpis 23. 1. 2003; 5212,
izbris 23. 1. 2003; 52120, vpis 23. 1.
2003; 5274, izbris 23. 1. 2003; 52740,
vpis 23. 1. 2003; 5521, izbris 23. 1. 2003;
5523, izbris 23. 1. 2003; 55231, vpis
23. 1. 2003; 55239, vpis 23. 1. 2003;
6311, izbris 23. 1. 2003; 63110, vpis 23. 1.
2003; 6312, izbris 23. 1. 2003; 63120,
vpis 23. 1. 2003; 6521, izbris 23. 1. 2003;
65210, vpis 23. 1. 2003; 65220, vpis
23. 1. 2003; 65230, vpis 23. 1. 2003;
7010, izbris 23. 1. 2003; 7020, izbris
23. 1. 2003; 70200, vpis 23. 1. 2003;
70310, vpis 23. 1. 2003; 7032, izbris
23. 1. 2003; 70320, vpis 23. 1. 2003;
7110, izbris 23. 1. 2003; 71100, vpis 23. 1.
2003; 7121, izbris 23. 1. 2003; 71210,
vpis 23. 1. 2003; 7131, izbris 23. 1. 2003;
71310, vpis 23. 1. 2003; 7132, izbris
23. 1. 2003; 71320, vpis 23. 1. 2003;
7220, izbris 23. 1. 2003; 72220, vpis
23. 1. 2003; 7230, izbris 23. 1. 2003;
72300, vpis 23. 1. 2003; 7240, izbris
23. 1. 2003; 72400, vpis 23. 1. 2003;
7260, izbris 23. 1. 2003; 72600, vpis
23. 1. 2003; 7412, izbris 23. 1. 2003;
74120, vpis 23. 1. 2003; 7414, izbris 23. 1.
2003; 74140, vpis 23. 1. 2003; 7420,
izbris 23. 1. 2003; 74204, vpis 23. 1.
2003; 7470, izbris 23. 1. 2003; 74700,
vpis 23. 1. 2003; 7483, izbris 23. 1. 2003;
7484, izbris 23. 1. 2003; 74852, vpis
23. 1. 2003; 74853, vpis 23. 1. 2003;
74873, vpis 23. 1. 2003; 80422, izbris
23. 1. 2003; 80422, vpis 23. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 28. 6. 2002.

Rg 2151
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02267 z dne 24. 1.
2003 pri subjektu vpisa GOZDNO
GOSPODARSTVO CELJE d.d., sedež:

Ljubljanska c. 13, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/00431/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5150540
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor JURKO BOJAN, Škvarčeva 10,
3000 CELJE, razrešitev: 26. 11. 2002;
direktor PESKAR JANEZ, Zaloška cesta
222 E, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
26. 11. 2002.

Rg 2156
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/02393 z dne 24. 1.
2003 pri subjektu vpisa ROSS podjetje za
trženje in oblikovanje, d.o.o., sedež: Ob
Koprivnici 17, 3000 CELJE, vpisanem
pod vložno št. 1/01481/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe
družbenika s temile podatki:

Matična številka: 5356091
Ustanovitelji: ŽOHAR ROSANDA, Ob

Koprivnici 17, 3000 CELJE, osnovni vložek:
640.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; ŽOHAR MIRKO, Šarhova ul. 6, 3210
SLOVENSKE KONJICE, osnovni vložek:
960.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1994; ROSS podjetje za trženje in
oblikovanje, d.o.o., Ob Koprivnici 17, 3000
CELJE, osnovni vložek: 2.400.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 2002.

Rg 21889
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2002/00504 z dne 5. 12.
2002 pri subjektu vpisa SENGOST
Gostinstvo, trgovina, gradbeništvo,
storitve, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrožno
143, sedež: Cesta na Ostrožno 143,
3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/03319/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembe poslovnega
deleža ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5557836
Osnovni kapital: 2.108.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENEGAČNIK KARL,

Smrekarjeva 2, 3000 CELJE, osnovni
vložek: 2.108.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1991.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep
družbenika z dne 7. 6. 2002, da se osnovni
kapital poveča z novim denarnim vložkom
za 600.000,00 SIT na 2.108.000,00 SIT
in sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 7. 6. 2002.

KOPER

Rg 896
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01125 z dne 8. 1.
2003 pri subjektu vpisa LANDER INN,
prevozi, turizem, trgovina, d.o.o., sedež:
Marksova 5, 6330 PIRAN, vpisanem pod
vložno št. 1/02123/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala, sprememba poslovnega deleža
družbenika, sprememba dejavnosti,
sprememba akta družbe s temile podatki:

Matična številka: 5489890
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT

Ustanovitelji: ŠANDRIČ DUŠAN,
Marksova 5, 6330 PIRAN, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Dejavnost: 2223, izbris 8. 1. 2003;
22230, vpis 8. 1. 2003; 2224, izbris 8. 1.
2003; 22240, vpis 8. 1. 2003; 2225, izbris
8. 1. 2003; 22250, vpis 8. 1. 2003; 5050,
izbris 8. 1. 2003; 50501, vpis 8. 1. 2003;
50502, vpis 8. 1. 2003; 5118, izbris 8. 1.
2003; 51180, vpis 8. 1. 2003; 5143, izbris
8. 1. 2003; 51430, vpis 8. 1. 2003; 5161,
izbris 8. 1. 2003; 5162, izbris 8. 1. 2003;
5163, izbris 8. 1. 2003; 5164, izbris 8. 1.
2003; 5165, izbris 8. 1. 2003; 5166, izbris
8. 1. 2003; 5170, izbris 8. 1. 2003; 51810,
vpis 8. 1. 2003; 51820, vpis 8. 1. 2003;
51830, vpis 8. 1. 2003; 51840, vpis 8. 1.
2003; 51850, vpis 8. 1. 2003; 51860, vpis
8. 1. 2003; 51870, vpis 8. 1. 2003;
51880, vpis 8. 1. 2003; 51900, vpis 8. 1.
2003; 5245, izbris 8. 1. 2003; 52450, vpis
8. 1. 2003; 55100, vpis 8. 1. 2003; 55111,
izbris 8. 1. 2003; 55112, izbris 8. 1. 2003;
5512, izbris 8. 1. 2003; 5521, izbris 8. 1.
2003; 55210, vpis 8. 1. 2003; 5522, izbris
8. 1. 2003; 55220, vpis 8. 1. 2003; 5523,
izbris 8. 1. 2003; 55239, vpis 8. 1. 2003;
55302, izbris 8. 1. 2003; 55302, vpis 8. 1.
2003; 55303, vpis 8. 1. 2003; 55304,
vpis 8. 1. 2003; 55305, vpis 8. 1. 2003;
55400, vpis 8. 1. 2003; 55401, izbris 8. 1.
2003; 55402, izbris 8. 1. 2003; 55403,
izbris 8. 1. 2003; 5551, izbris 8. 1. 2003;
6330, izbris 8. 1. 2003; 63300, vpis 8. 1.
2003; 7010, izbris 8. 1. 2003; 70110, vpis
8. 1. 2003; 70120, vpis 8. 1. 2003; 74120,
vpis 8. 1. 2003; 7415, izbris 8. 1. 2003;
74150, vpis 8. 1. 2003; 7440, izbris 8. 1.
2003; 74400, vpis 8. 1. 2003; 74841,
izbris 8. 1. 2003; 74842, izbris 8. 1. 2003;
74843, izbris 8. 1. 2003; 74871, vpis 8. 1.
2003; 74872, vpis 8. 1. 2003; 74873, vpis
8. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o
ustanovitvi družbe z dne 18. 7. 2002.

Rg 1153
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01335 z dne 14. 1.
2003 pri subjektu vpisa DELES – Lesno
podjetje, d.o.o. Prestranek, sedež: Reška
cesta 23, 6258 PRESTRANEK, vpisanem
pod vložno št. 1/00807/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
poslovnega naslova in sedeža, sprememba
dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5316308
Sedež: Ulica Padlih borcev 60, 6258

PRESTRANEK
Dejavnost: 60240, vpis 14. 1. 2003;

63110, vpis 14. 1. 2003; 63120, vpis 14. 1.
2003; 63210, vpis 14. 1. 2003; 63400,
vpis 14. 1. 2003.

Rg 1161
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01441 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa B.P.C. –
proizvodnja, trgovina in zaključna dela
d.o.o. Koper, sedež: Bošmarin 62, 6000
KOPER, vpisanem pod vložno št.
1/04405/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
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Matična številka: 5803861
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor POPOVIČ BORIS, Bidovčeva 5,
6000 KOPER, razrešitev: 12. 11. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor ŠEŠET
IGOR, Dolinska cesta 17 b, 6000 KOPER,
imenovanje: 12. 11. 2002.

Rg 1607
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01022 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa GRUDA
COMMERCE, trgovina, posredništvo in
storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 101,
6210 SEŽANA, vpisanem pod vložno št.
1/05556/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vstop novih družbenikov,
sprememba poslovnih deležev, čistopis
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1337823
Ustanovitelji: MATIJEVIĆ TATJANA,

Hrpelje, Nova pot št. 17, 6240 KOZINA,
osnovni vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 12. 1998; STOJKOVIĆ LJUBO,
Šmarje pri Sežani 70, 6210 SEŽANA,
osnovni vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 12. 1998; RAŽEM PAVLINA, Dane
pri Sežani 30 b, 6210 SEŽANA, osnovni
vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 2002; SEMOLIČ ZDRAVKA,
Podbreže 04, 6210 SEŽANA, osnovni
vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 2002; STOJKOVIČ NEVICA, Šmarje
pri Sežani 70, 6210 SEŽANA, osnovni
vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 2002; KRANJC LEONIDA, Vojkova
ul. 09, 6210 SEŽANA, osnovni vložek:
350.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
2002; GRUDA – JURMES d.d. trženje in
inženiring, Leona Dobrotinška 15, 3230
ŠENTJUR, osnovni vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1998.

Dejavnost: 01110, izbris 6. 2. 2003;
01110, vpis 6. 2. 2003; 01132, izbris 6. 2.
2003; 01132, vpis 6. 2. 2003; 0121, izbris
6. 2. 2003; 01210, vpis 6. 2. 2003; 01411,
izbris 6. 2. 2003; 01411, vpis 6. 2. 2003;
01412, izbris 6. 2. 2003; 01412, vpis 6. 2.
2003; 0142, izbris 6. 2. 2003; 01420, vpis
6. 2. 2003; 0150, izbris 6. 2. 2003;
01500, vpis 6. 2. 2003; 0501, izbris 6. 2.
2003; 05010, vpis 6. 2. 2003; 0502, izbris
6. 2. 2003; 05020, vpis 6. 2. 2003; 1511,
izbris 6. 2. 2003; 15110, vpis 6. 2. 2003;
1571, izbris 6. 2. 2003; 15710, vpis 6. 2.
2003; 1910, izbris 6. 2. 2003; 19100, vpis
6. 2. 2003; 50101, izbris 6. 2. 2003;
50101, vpis 6. 2. 2003; 50102, izbris 6. 2.
2003; 50102, vpis 6. 2. 2003; 50103,
izbris 6. 2. 2003; 50103, vpis 6. 2. 2003;
5020, izbris 6. 2. 2003; 50200, vpis 6. 2.
2003; 50301, izbris 6. 2. 2003; 50301,
vpis 6. 2. 2003; 50302, izbris 6. 2. 2003;
50302, vpis 6. 2. 2003; 50303, izbris 6. 2.
2003; 50303, vpis 6. 2. 2003; 50401,
izbris 6. 2. 2003; 50401, vpis 6. 2. 2003;
50402, izbris 6. 2. 2003; 50402, vpis 6. 2.
2003; 50403, izbris 6. 2. 2003; 50403,
vpis 6. 2. 2003; 51110, izbris 6. 2. 2003;
51110, vpis 6. 2. 2003; 51120, izbris 6. 2.
2003; 51120, vpis 6. 2. 2003; 51130,
izbris 6. 2. 2003; 51130, vpis 6. 2. 2003;
51140, izbris 6. 2. 2003; 51140, vpis 6. 2.
2003; 51150, izbris 6. 2. 2003; 51150,
vpis 6. 2. 2003; 51160, izbris 6. 2. 2003;

51160, vpis 6. 2. 2003; 51170, izbris 6. 2.
2003; 51170, vpis 6. 2. 2003; 51190,
izbris 6. 2. 2003; 51190, vpis 6. 2. 2003;
5121, izbris 6. 2. 2003; 51210, vpis 6. 2.
2003; 5122, izbris 6. 2. 2003; 51220, vpis
6. 2. 2003; 5123, izbris 6. 2. 2003;
51230, vpis 6. 2. 2003; 5124, izbris 6. 2.
2003; 51240, vpis 6. 2. 2003; 5125, izbris
6. 2. 2003; 51250, vpis 6. 2. 2003;
51310, izbris 6. 2. 2003; 51310, vpis 6. 2.
2003; 51320, izbris 6. 2. 2003; 51320,
vpis 6. 2. 2003; 51330, izbris 6. 2. 2003;
51330, vpis 6. 2. 2003; 51340, izbris 6. 2.
2003; 51340, vpis 6. 2. 2003; 51350,
izbris 6. 2. 2003; 51350, vpis 6. 2. 2003;
51360, izbris 6. 2. 2003; 51360, vpis 6. 2.
2003; 51370, izbris 6. 2. 2003; 51370,
vpis 6. 2. 2003; 51380, izbris 6. 2. 2003;
51380, vpis 6. 2. 2003; 51390, izbris 6. 2.
2003; 51390, vpis 6. 2. 2003; 51410,
izbris 6. 2. 2003; 51410, vpis 6. 2. 2003;
51420, izbris 6. 2. 2003; 51420, vpis 6. 2.
2003; 51430, izbris 6. 2. 2003; 51430,
vpis 6. 2. 2003; 51440, izbris 6. 2. 2003;
51440, vpis 6. 2. 2003; 51450, izbris 6. 2.
2003; 51450, vpis 6. 2. 2003; 51470,
izbris 6. 2. 2003; 51470, vpis 6. 2. 2003;
51510, izbris 6. 2. 2003; 51510, vpis 6. 2.
2003; 51520, izbris 6. 2. 2003; 51520,
vpis 6. 2. 2003; 51530, izbris 6. 2. 2003;
51530, vpis 6. 2. 2003; 51540, izbris 6. 2.
2003; 51540, vpis 6. 2. 2003; 51550,
izbris 6. 2. 2003; 51550, vpis 6. 2. 2003;
51560, izbris 6. 2. 2003; 51560, vpis 6. 2.
2003; 51570, izbris 6. 2. 2003; 51570,
vpis 6. 2. 2003; 51610, izbris 6. 2. 2003;
51620, izbris 6. 2. 2003; 51630, izbris
6. 2. 2003; 51640, izbris 6. 2. 2003;
51660, izbris 6. 2. 2003; 51700, izbris
6. 2. 2003; 51810, vpis 6. 2. 2003;
51820, vpis 6. 2. 2003; 51830, vpis 6. 2.
2003; 51840, vpis 6. 2. 2003; 51850, vpis
6. 2. 2003; 51860, vpis 6. 2. 2003;
51880, vpis 6. 2. 2003; 51900, vpis 6. 2.
2003; 5211, izbris 6. 2. 2003; 52110, vpis
6. 2. 2003; 52120, izbris 6. 2. 2003;
52120, vpis 6. 2. 2003; 52210, izbris 6. 2.
2003; 52210, vpis 6. 2. 2003; 52220,
izbris 6. 2. 2003; 52220, vpis 6. 2. 2003;
52230, izbris 6. 2. 2003; 52230, vpis 6. 2.
2003; 52240, izbris 6. 2. 2003; 52240,
vpis 6. 2. 2003; 52250, izbris 6. 2. 2003;
52250, vpis 6. 2. 2003; 52260, izbris 6. 2.
2003; 52260, vpis 6. 2. 2003; 52270,
izbris 6. 2. 2003; 52270, vpis 6. 2. 2003;
52330, izbris 6. 2. 2003; 52330, vpis 6. 2.
2003; 52410, izbris 6. 2. 2003; 52410,
vpis 6. 2. 2003; 52420, izbris 6. 2. 2003;
52420, vpis 6. 2. 2003; 52430, izbris 6. 2.
2003; 52430, vpis 6. 2. 2003; 52440,
izbris 6. 2. 2003; 52440, vpis 6. 2. 2003;
52450, izbris 6. 2. 2003; 52450, vpis 6. 2.
2003; 52461, izbris 6. 2. 2003; 52461,
vpis 6. 2. 2003; 52462, izbris 6. 2. 2003;
52462, vpis 6. 2. 2003; 52463, izbris 6. 2.
2003; 52463, vpis 6. 2. 2003; 52471,
izbris 6. 2. 2003; 52471, vpis 6. 2. 2003;
52472, izbris 6. 2. 2003; 52472, vpis 6. 2.
2003; 52473, izbris 6. 2. 2003; 52473,
vpis 6. 2. 2003; 52481, izbris 6. 2. 2003;
52481, vpis 6. 2. 2003; 52483, izbris 6. 2.
2003; 52483, vpis 6. 2. 2003; 52484,
izbris 6. 2. 2003; 52484, vpis 6. 2. 2003;
52485, izbris 6. 2. 2003; 52485, vpis 6. 2.
2003; 52486, izbris 6. 2. 2003; 52486,

vpis 6. 2. 2003; 52487, izbris 6. 2. 2003;
52487, vpis 6. 2. 2003; 52488, izbris 6. 2.
2003; 52488, vpis 6. 2. 2003; 52500,
izbris 6. 2. 2003; 52500, vpis 6. 2. 2003;
52610, izbris 6. 2. 2003; 52610, vpis 6. 2.
2003; 52620, izbris 6. 2. 2003; 52620,
vpis 6. 2. 2003; 52630, izbris 6. 2. 2003;
52630, vpis 6. 2. 2003; 5521, izbris 6. 2.
2003; 55210, vpis 6. 2. 2003; 5523, izbris
6. 2. 2003; 55231, vpis 6. 2. 2003;
55232, vpis 6. 2. 2003; 55233, vpis 6. 2.
2003; 55234, vpis 6. 2. 2003; 55239,
vpis 6. 2. 2003; 55301, izbris 6. 2. 2003;
55301, vpis 6. 2. 2003; 55302, izbris 6. 2.
2003; 55302, vpis 6. 2. 2003; 55400,
vpis 6. 2. 2003; 55401, izbris 6. 2. 2003;
55402, izbris 6. 2. 2003; 55403, izbris
6. 2. 2003; 60220, izbris 6. 2. 2003;
60220, vpis 6. 2. 2003; 60230, izbris 6. 2.
2003; 60230, vpis 6. 2. 2003; 60240,
izbris 6. 2. 2003; 60240, vpis 6. 2. 2003;
63110, izbris 6. 2. 2003; 63110, vpis 6. 2.
2003; 63120, izbris 6. 2. 2003; 63120,
vpis 6. 2. 2003; 63210, izbris 6. 2. 2003;
63210, vpis 6. 2. 2003; 63300, izbris 6. 2.
2003; 63300, vpis 6. 2. 2003; 63400,
izbris 6. 2. 2003; 63400, vpis 6. 2. 2003;
64120, izbris 6. 2. 2003; 64120, vpis 6. 2.
2003; 65210, izbris 6. 2. 2003; 65210,
vpis 6. 2. 2003; 67130, izbris 6. 2. 2003;
67130, vpis 6. 2. 2003; 70100, izbris 6. 2.
2003; 70110, vpis 6. 2. 2003; 70120, vpis
6. 2. 2003; 70200, izbris 6. 2. 2003;
70200, vpis 6. 2. 2003; 70310, izbris 6. 2.
2003; 70310, vpis 6. 2. 2003; 70320,
izbris 6. 2. 2003; 70320, vpis 6. 2. 2003;
71100, izbris 6. 2. 2003; 71100, vpis 6. 2.
2003; 71330, izbris 6. 2. 2003; 71330,
vpis 6. 2. 2003; 71340, izbris 6. 2. 2003;
71340, vpis 6. 2. 2003; 71402, izbris 6. 2.
2003; 71402, vpis 6. 2. 2003; 71403,
izbris 6. 2. 2003; 71403, vpis 6. 2. 2003;
7210, izbris 6. 2. 2003; 72100, vpis 6. 2.
2003; 7220, izbris 6. 2. 2003; 72210, vpis
6. 2. 2003; 72220, vpis 6. 2. 2003; 7230,
izbris 6. 2. 2003; 72300, vpis 6. 2. 2003;
74120, izbris 6. 2. 2003; 74120, vpis 6. 2.
2003; 74130, izbris 6. 2. 2003; 74130,
vpis 6. 2. 2003; 74140, izbris 6. 2. 2003;
74140, vpis 6. 2. 2003; 74400, izbris 6. 2.
2003; 74400, vpis 6. 2. 2003; 74700,
izbris 6. 2. 2003; 74700, vpis 6. 2. 2003;
74810, izbris 6. 2. 2003; 74810, vpis 6. 2.
2003; 74820, izbris 6. 2. 2003; 74820,
vpis 6. 2. 2003; 74831, izbris 6. 2. 2003;
74832, izbris 6. 2. 2003; 74833, izbris
6. 2. 2003; 74843, izbris 6. 2. 2003;
74851, vpis 6. 2. 2003; 74852, vpis 6. 2.
2003; 74853, vpis 6. 2. 2003; 74873, vpis
6. 2. 2003; 93050, izbris 6. 2. 2003;
93050, vpis 6. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 5. 11. 2002.

Rg 1613
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01137 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa KRAS
mesnopredelovalna industrija d.d.,
sedež: Šepulje 31, 6210 SEŽANA,
vpisanem pod vložno št. 1/00620/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba dejavnosti in statuta s temile
podatki:

Matična številka: 5244005
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Dejavnost: 0121, izbris 30. 1. 2003;
01210, vpis 30. 1. 2003; 0123, izbris
30. 1. 2003; 01230, vpis 30. 1. 2003;
0125, izbris 30. 1. 2003; 01250, vpis
30. 1. 2003; 1511, izbris 30. 1. 2003;
15110, vpis 30. 1. 2003; 15120, vpis 30. 1.
2003; 1513, izbris 30. 1. 2003; 15130,
vpis 30. 1. 2003; 1541, izbris 30. 1. 2003;
15410, vpis 30. 1. 2003; 50301, vpis
30. 1. 2003; 50302, vpis 30. 1. 2003;
50303, vpis 30. 1. 2003; 5111, izbris
30. 1. 2003; 51110, vpis 30. 1. 2003;
5115, izbris 30. 1. 2003; 51150, vpis 30. 1.
2003; 5117, izbris 30. 1. 2003; 51170, vpis
30. 1. 2003; 5119, izbris 30. 1. 2003;
51190, vpis 30. 1. 2003; 5121, izbris 30. 1.
2003; 51210, vpis 30. 1. 2003; 5123,
izbris 30. 1. 2003; 51230, vpis 30. 1.
2003; 5124, izbris 30. 1. 2003; 51240,
vpis 30. 1. 2003; 5131, izbris 30. 1. 2003;
51310, vpis 30. 1. 2003; 5132, izbris 30. 1.
2003; 51320, vpis 30. 1. 2003; 5133,
izbris 30. 1. 2003; 51330, vpis 30. 1.
2003; 5134, izbris 30. 1. 2003; 51340,
vpis 30. 1. 2003; 5135, izbris 30. 1. 2003;
51350, vpis 30. 1. 2003; 5136, izbris
30. 1. 2003; 51360, vpis 30. 1. 2003;
5137, izbris 30. 1. 2003; 51370, vpis
30. 1. 2003; 5138, izbris 30. 1. 2003;
51380, vpis 30. 1. 2003; 5141, izbris 30. 1.
2003; 51410, vpis 30. 1. 2003; 5142,
izbris 30. 1. 2003; 51420, vpis 30. 1.
2003; 5143, izbris 30. 1. 2003; 51430,
vpis 30. 1. 2003; 5144, izbris 30. 1. 2003;
51440, vpis 30. 1. 2003; 5147, izbris
30. 1. 2003; 51470, vpis 30. 1. 2003;
5155, izbris 30. 1. 2003; 51550, vpis
30. 1. 2003; 5157, izbris 30. 1. 2003;
51570, vpis 30. 1. 2003; 5161, izbris 30. 1.
2003; 5165, izbris 30. 1. 2003; 5170,
izbris 30. 1. 2003; 51810, vpis 30. 1.
2003; 51870, vpis 30. 1. 2003; 51900,
vpis 30. 1. 2003; 5211, izbris 30. 1. 2003;
52110, vpis 30. 1. 2003; 5221, izbris
30. 1. 2003; 52210, vpis 30. 1. 2003;
5222, izbris 30. 1. 2003; 52220, vpis
30. 1. 2003; 5223, izbris 30. 1. 2003;
52230, vpis 30. 1. 2003; 5224, izbris
30. 1. 2003; 52240, vpis 30. 1. 2003;
5225, izbris 30. 1. 2003; 52250, vpis
30. 1. 2003; 5226, izbris 30. 1. 2003;
52260, vpis 30. 1. 2003; 5227, izbris
30. 1. 2003; 52270, vpis 30. 1. 2003;
5233, izbris 30. 1. 2003; 52330, vpis
30. 1. 2003; 5241, izbris 30. 1. 2003;
52410, vpis 30. 1. 2003; 5242, izbris
30. 1. 2003; 52420, vpis 30. 1. 2003;
5243, izbris 30. 1. 2003; 52430, vpis
30. 1. 2003; 5244, izbris 30. 1. 2003;
52440, vpis 30. 1. 2003; 5245, izbris
30. 1. 2003; 52450, vpis 30. 1. 2003;
52461, vpis 30. 1. 2003; 52462, vpis
30. 1. 2003; 52463, vpis 30. 1. 2003;
52481, vpis 30. 1. 2003; 52482, vpis
30. 1. 2003; 52483, vpis 30. 1. 2003;
52484, vpis 30. 1. 2003; 52485, vpis
30. 1. 2003; 52486, vpis 30. 1. 2003;
52487, vpis 30. 1. 2003; 52488, vpis
30. 1. 2003; 5250, izbris 30. 1. 2003;
52500, vpis 30. 1. 2003; 5262, izbris
30. 1. 2003; 52620, vpis 30. 1. 2003;
5263, izbris 30. 1. 2003; 52630, vpis
30. 1. 2003; 55302, vpis 30. 1. 2003;
55303, vpis 30. 1. 2003; 55304, vpis
30. 1. 2003; 55400, vpis 30. 1. 2003;

5552, izbris 30. 1. 2003; 55520, vpis
30. 1. 2003; 6024, izbris 30. 1. 2003;
60240, vpis 30. 1. 2003; 6311, izbris
30. 1. 2003; 63110, vpis 30. 1. 2003;
6312, izbris 30. 1. 2003; 63120, vpis
30. 1. 2003; 63300, izbris 30. 1. 2003;
63300, vpis 30. 1. 2003; 6340, izbris
30. 1. 2003; 63400, vpis 30. 1. 2003;
65230, vpis 30. 1. 2003; 67130, vpis
30. 1. 2003; 7020, izbris 30. 1. 2003;
70200, vpis 30. 1. 2003; 74120, vpis
30. 1. 2003; 7413, izbris 30. 1. 2003;
74130, vpis 30. 1. 2003; 7414, izbris 30. 1.
2003; 74140, vpis 30. 1. 2003; 7482,
izbris 30. 1. 2003; 74820, vpis 30. 1.
2003; 74851, vpis 30. 1. 2003; 74852,
vpis 30. 1. 2003; 74853, vpis 30. 1. 2003;
74871, vpis 30. 1. 2003; 74872, vpis
30. 1. 2003; 74873, vpis 30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
statuta z dne 31. 7. 2002.

Rg 1624
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01266 z dne 31. 1.
2003 pri subjektu vpisa VETERINARSKA
AMBULANTA d.o.o. KOPER, sedež:
Istrska cesta 13, 6000 KOPER, vpisanem
pod vložno št. 1/05474/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
družbenikov in poslovnih deležev,
povečanje osnovnega kapitala, sprem.
dejavnosti, direktorja in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1263650
Osnovni kapital: 5.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRMOLE BARBARA, Ce-

sta XVI 3, Prade, 6000 KOPER, osnovni
vložek: 1.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1997; NOVINEC MIRJANA,
Rozmanova 67, 6330 PIRAN, osnovni
vložek: 70.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 9. 2002; MURKO MITJA, Pahorjeva
ulica 8, 6000 KOPER, osnovni vložek:
1.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1997; GOMBAČ JADRAN, Dobrava 1/b,
6310 IZOLA, osnovni vložek: 1.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1997;
BERTOK SILVO, Šmarje 63, 6274
ŠMARJE, osnovni vložek: 210.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 9. 2002; ŠTRKALJ
MLADEN, Benčičeva 6, 6000 KOPER,
osnovni vložek: 1.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1997; TOZON
MIRKO, Veluščkova 1, 6000 KOPER,
osnovni vložek: 1.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik GOMBAČ JADRAN, Dobrava
1/b, 6310 IZOLA, razrešitev: 14. 6. 2002,
začasni direktor, zastopa brez omejitev;
direktor ŠTRKALJ MLADEN, Benčičeva 6,
6000 KOPER, imenovanje: 14. 6. 2002.

Dejavnost: 0142, izbris 31. 1. 2003;
01420, vpis 31. 1. 2003; 1571, izbris 31. 1.
2003; 15710, vpis 31. 1. 2003; 1572,
izbris 31. 1. 2003; 15720, vpis 31. 1.
2003; 5118, izbris 31. 1. 2003; 51180, vpis
31. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 11. 9. 2002.

Rg 1645
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01489 z dne 5. 2.

2003 pri subjektu vpisa PAH – Podjetje za
proizvodnjo fleksibilnih cevi in
servisiranje hidravličnih ter
pnevmatičnih sistemov d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 82, 6210 SEŽANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01005/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba firme, sedeža, določitev
poslovnega naslova, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5348242
Firma: PAH – Proizvodnja hidravličnih

komponent d.o.o.
Sedež: Kraška ulica 4 c, 6210

SEŽANA
Dejavnost: 2722, izbris 5. 2. 2003;

27220, vpis 5. 2. 2003; 2830, izbris 5. 2.
2003; 28300, vpis 5. 2. 2003; 2840,
izbris 5. 2. 2003; 28400, vpis 5. 2. 2003;
2852, izbris 5. 2. 2003; 28520, vpis 5. 2.
2003; 2912, izbris 5. 2. 2003; 29120, vpis
5. 2. 2003; 2913, izbris 5. 2. 2003;
29130, vpis 5. 2. 2003; 2914, izbris 5. 2.
2003; 29140, vpis 5. 2. 2003; 2922, izbris
5. 2. 2003; 29220, vpis 5. 2. 2003; 2932,
izbris 5. 2. 2003; 29320, vpis 5. 2. 2003;
2952, izbris 5. 2. 2003; 29520, vpis 5. 2.
2003; 3330, izbris 5. 2. 2003; 33300,
vpis 5. 2. 2003; 50101, izbris 5. 2. 2003;
50101, vpis 5. 2. 2003; 50103, izbris 5. 2.
2003; 50103, vpis 5. 2. 2003; 50301,
izbris 5. 2. 2003; 50301, vpis 5. 2. 2003;
50303, izbris 5. 2. 2003; 50303, vpis
5. 2. 2003; 50401, izbris 5. 2. 2003;
50401, vpis 5. 2. 2003; 50403, izbris 5. 2.
2003; 50403, vpis 5. 2. 2003; 5111, izbris
5. 2. 2003; 51110, vpis 5. 2. 2003; 5112,
izbris 5. 2. 2003; 51120, vpis 5. 2. 2003;
5113, izbris 5. 2. 2003; 51130, vpis 5. 2.
2003; 5114, izbris 5. 2. 2003; 51140, vpis
5. 2. 2003; 5115, izbris 5. 2. 2003; 51150,
vpis 5. 2. 2003; 5116, izbris 5. 2. 2003;
51160, vpis 5. 2. 2003; 5117, izbris 5. 2.
2003; 51170, vpis 5. 2. 2003; 5118, izbris
5. 2. 2003; 51180, vpis 5. 2. 2003; 5119,
izbris 5. 2. 2003; 51190, vpis 5. 2. 2003;
5141, izbris 5. 2. 2003; 51410, vpis 5. 2.
2003; 5142, izbris 5. 2. 2003; 51420, vpis
5. 2. 2003; 5143, izbris 5. 2. 2003;
51430, vpis 5. 2. 2003; 5144, izbris 5. 2.
2003; 51440, vpis 5. 2. 2003; 5145, izbris
5. 2. 2003; 51450, vpis 5. 2. 2003; 5147,
izbris 5. 2. 2003; 51470, vpis 5. 2. 2003;
5151, izbris 5. 2. 2003; 51510, vpis 5. 2.
2003; 5152, izbris 5. 2. 2003; 51520, vpis
5. 2. 2003; 5153, izbris 5. 2. 2003;
51530, vpis 5. 2. 2003; 5154, izbris 5. 2.
2003; 51540, vpis 5. 2. 2003; 5155, izbris
5. 2. 2003; 51550, vpis 5. 2. 2003; 5156,
izbris 5. 2. 2003; 51560, vpis 5. 2. 2003;
5157, izbris 5. 2. 2003; 51570, vpis 5. 2.
2003; 5161, izbris 5. 2. 2003; 5162, izbris
5. 2. 2003; 5163, izbris 5. 2. 2003; 5164,
izbris 5. 2. 2003; 5165, izbris 5. 2. 2003;
5166, izbris 5. 2. 2003; 5170, izbris 5. 2.
2003; 51810, vpis 5. 2. 2003; 51820, vpis
5. 2. 2003; 51830, vpis 5. 2. 2003;
51840, vpis 5. 2. 2003; 51850, vpis 5. 2.
2003; 51860, vpis 5. 2. 2003; 51870, vpis
5. 2. 2003; 51880, vpis 5. 2. 2003;
51900, vpis 5. 2. 2003; 5212, izbris 5. 2.
2003; 52120, vpis 5. 2. 2003; 5226, izbris
5. 2. 2003; 52260, vpis 5. 2. 2003; 5233,
izbris 5. 2. 2003; 52330, vpis 5. 2. 2003;
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5241, izbris 5. 2. 2003; 52410, vpis 5. 2.
2003; 5242, izbris 5. 2. 2003; 52420, vpis
5. 2. 2003; 5243, izbris 5. 2. 2003;
52430, vpis 5. 2. 2003; 5244, izbris 5. 2.
2003; 52440, vpis 5. 2. 2003; 5245, izbris
5. 2. 2003; 52450, vpis 5. 2. 2003;
52461, izbris 5. 2. 2003; 52461, vpis 5. 2.
2003; 52462, izbris 5. 2. 2003; 52462,
vpis 5. 2. 2003; 52463, izbris 5. 2. 2003;
52463, vpis 5. 2. 2003; 52471, izbris 5. 2.
2003; 52471, vpis 5. 2. 2003; 52472,
izbris 5. 2. 2003; 52472, vpis 5. 2. 2003;
52473, izbris 5. 2. 2003; 52473, vpis 5. 2.
2003; 52481, izbris 5. 2. 2003; 52481,
vpis 5. 2. 2003; 52482, izbris 5. 2. 2003;
52482, vpis 5. 2. 2003; 52483, izbris 5. 2.
2003; 52483, vpis 5. 2. 2003; 52484,
izbris 5. 2. 2003; 52484, vpis 5. 2. 2003;
52485, izbris 5. 2. 2003; 52485, vpis
5. 2. 2003; 52486, izbris 5. 2. 2003;
52486, vpis 5. 2. 2003; 52487, izbris
5. 2. 2003; 52487, vpis 5. 2. 2003;
52488, izbris 5. 2. 2003; 52488, vpis
5. 2. 2003; 5250, izbris 5. 2. 2003;
52500, vpis 5. 2. 2003; 5261, izbris 5. 2.
2003; 52610, vpis 5. 2. 2003; 5262,
izbris 5. 2. 2003; 52620, vpis 5. 2. 2003;
5263, izbris 5. 2. 2003; 52630, vpis 5. 2.
2003; 6024, izbris 5. 2. 2003; 60240,
vpis 5. 2. 2003; 6311, izbris 5. 2. 2003;
63110, vpis 5. 2. 2003; 6312, izbris 5. 2.
2003; 63120, vpis 5. 2. 2003; 6321,
izbris 5. 2. 2003; 63210, vpis 5. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 19. 11. 2002.

Rg 1648
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01550 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa AC INTERAUTO,
popravila in servisiranje vozil, družba z
omejeno odgovornostjo, sedež: Vojkovo
nabrežje 32, 6000 KOPER, vpisanem pod
vložno št. 1/02215/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala, vložkov, razširitev dejavnosti ter
prečiščeno besedilo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5498309
Osnovni kapital: 60.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: AC INTERCAR d.o.o.,

trgovina z avtomobili in deli, vzdrževanje
motornih vozil, Ljubljana, Baragova 5, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 15.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 2002;
INTEREUROPA, Globalni logistični servis,
delniška družba, Vojkovo nabrežje 32,
6000 KOPER, osnovni vložek: 4.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 2002.

Dejavnost: 74300, vpis 4. 2. 2003.
Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo

družbene pogodbe z dne 28. 11. 2002.

Rg 1652
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01577 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa CUNJA, podjetje
za špedicijo in storitve, d.o.o. Sežana,
Partizanska 79, sedež: Partizanska 79,
6210 SEŽANA, vpisanem pod vložno št.
1/00782/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5321832

Firma: CUNJA podjetje za špedicijo
in storitve d.o.o. SEŽANA

Sedež: Partizanska cesta 12/A, 6210
SEŽANA

Dejavnost: 5020, izbris 5. 2. 2003;
50200, vpis 5. 2. 2003; 5050, izbris 5. 2.
2003; 50501, vpis 5. 2. 2003; 50502, vpis
5. 2. 2003; 5111, izbris 5. 2. 2003; 51110,
vpis 5. 2. 2003; 5112, izbris 5. 2. 2003;
51120, vpis 5. 2. 2003; 5113, izbris 5. 2.
2003; 51130, vpis 5. 2. 2003; 5114, izbris
5. 2. 2003; 51140, vpis 5. 2. 2003; 5115,
izbris 5. 2. 2003; 51150, vpis 5. 2. 2003;
5116, izbris 5. 2. 2003; 51160, vpis 5. 2.
2003; 5117, izbris 5. 2. 2003; 51170, vpis
5. 2. 2003; 5118, izbris 5. 2. 2003; 51180,
vpis 5. 2. 2003; 5119, izbris 5. 2. 2003;
51190, vpis 5. 2. 2003; 5121, izbris 5. 2.
2003; 51210, vpis 5. 2. 2003; 5122, izbris
5. 2. 2003; 51220, vpis 5. 2. 2003; 5123,
izbris 5. 2. 2003; 51230, vpis 5. 2. 2003;
5124, izbris 5. 2. 2003; 51240, vpis 5. 2.
2003; 5125, izbris 5. 2. 2003; 51250, vpis
5. 2. 2003; 5131, izbris 5. 2. 2003; 51310,
vpis 5. 2. 2003; 5132, izbris 5. 2. 2003;
51320, vpis 5. 2. 2003; 5133, izbris 5. 2.
2003; 51330, vpis 5. 2. 2003; 5134, izbris
5. 2. 2003; 51340, vpis 5. 2. 2003; 5135,
izbris 5. 2. 2003; 51350, vpis 5. 2. 2003;
5136, izbris 5. 2. 2003; 51360, vpis 5. 2.
2003; 5137, izbris 5. 2. 2003; 51370, vpis
5. 2. 2003; 5138, izbris 5. 2. 2003; 51380,
vpis 5. 2. 2003; 5139, izbris 5. 2. 2003;
51390, vpis 5. 2. 2003; 5141, izbris 5. 2.
2003; 51410, vpis 5. 2. 2003; 5142, izbris
5. 2. 2003; 51420, vpis 5. 2. 2003; 5143,
izbris 5. 2. 2003; 51430, vpis 5. 2. 2003;
5144, izbris 5. 2. 2003; 51440, vpis 5. 2.
2003; 5145, izbris 5. 2. 2003; 51450, vpis
5. 2. 2003; 5147, izbris 5. 2. 2003; 51470,
vpis 5. 2. 2003; 5151, izbris 5. 2. 2003;
51510, vpis 5. 2. 2003; 5152, izbris 5. 2.
2003; 51520, vpis 5. 2. 2003; 5153, izbris
5. 2. 2003; 51530, vpis 5. 2. 2003; 5154,
izbris 5. 2. 2003; 51540, vpis 5. 2. 2003;
5155, izbris 5. 2. 2003; 51550, vpis 5. 2.
2003; 5156, izbris 5. 2. 2003; 51560, vpis
5. 2. 2003; 5157, izbris 5. 2. 2003; 51570,
vpis 5. 2. 2003; 5161, izbris 5. 2. 2003;
5162, izbris 5. 2. 2003; 5163, izbris 5. 2.
2003; 5164, izbris 5. 2. 2003; 5165, izbris
5. 2. 2003; 5166, izbris 5. 2. 2003; 5170,
izbris 5. 2. 2003; 51810, vpis 5. 2. 2003;
51820, vpis 5. 2. 2003; 51830, vpis 5. 2.
2003; 51840, vpis 5. 2. 2003; 51850, vpis
5. 2. 2003; 51860, vpis 5. 2. 2003; 51870,
vpis 5. 2. 2003; 51880, vpis 5. 2. 2003;
51900, vpis 5. 2. 2003; 6023, izbris 5. 2.
2003; 60230, vpis 5. 2. 2003; 6024, izbris
5. 2. 2003; 60240, vpis 5. 2. 2003; 6110,
izbris 5. 2. 2003; 61100, vpis 5. 2. 2003;
6120, izbris 5. 2. 2003; 61200, vpis 5. 2.
2003; 6311, izbris 5. 2. 2003; 63110, vpis
5. 2. 2003; 6312, izbris 5. 2. 2003; 63120,
vpis 5. 2. 2003; 6321, izbris 5. 2. 2003;
63210, vpis 5. 2. 2003; 6322, izbris 5. 2.
2003; 63220, vpis 5. 2. 2003; 63300, izbris
5. 2. 2003; 63300, vpis 5. 2. 2003; 6340,
izbris 5. 2. 2003; 63400, vpis 5. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 4. 12. 2002.

Rg 1658
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01652 z dne 30. 1.

2003 pri subjektu vpisa LANA trgovina
storitve proizvodnja d.o.o., Sežana,
sedež: Partizanska cesta 105, 6210
SEŽANA, vpisanem pod vložno št.
1/03331/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, določitev
poslovnega naslova, sprememba direktorja,
uskladitev dejavnosti, sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5650143
Sedež: Partizanska cesta 115, 6210

SEŽANA
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor ŽERJAL MIRJAM, Brkinčeva 29,
6210 SEŽANA, razrešitev: 31. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor VERČ
LEON, Šmarje pri Sežani 55, 6210
SEŽANA, imenovanje: 1. 1. 2003.

Dejavnost: 50101, izbris 30. 1. 2003;
50101, vpis 30. 1. 2003; 50102, izbris
30. 1. 2003; 50102, vpis 30. 1. 2003;
50103, izbris 30. 1. 2003; 50103, vpis
30. 1. 2003; 5020, izbris 30. 1. 2003;
50200, vpis 30. 1. 2003; 50301, izbris
30. 1. 2003; 50301, vpis 30. 1. 2003;
50302, izbris 30. 1. 2003; 50302, vpis
30. 1. 2003; 50303, izbris 30. 1. 2003;
50303, vpis 30. 1. 2003; 50401, izbris
30. 1. 2003; 50401, vpis 30. 1. 2003;
50402, izbris 30. 1. 2003; 50402, vpis
30. 1. 2003; 50403, izbris 30. 1. 2003;
50403, vpis 30. 1. 2003; 50404, izbris
30. 1. 2003; 50404, vpis 30. 1. 2003;
5111, izbris 30. 1. 2003; 51110, vpis 30. 1.
2003; 5113, izbris 30. 1. 2003; 51130, vpis
30. 1. 2003; 5115, izbris 30. 1. 2003;
51150, vpis 30. 1. 2003; 5116, izbris 30. 1.
2003; 51160, vpis 30. 1. 2003; 5119,
izbris 30. 1. 2003; 51190, vpis 30. 1.
2003; 5121, izbris 30. 1. 2003; 51210, vpis
30. 1. 2003; 5122, izbris 30. 1. 2003;
51220, vpis 30. 1. 2003; 5123, izbris
30. 1. 2003; 51230, vpis 30. 1. 2003;
5124, izbris 30. 1. 2003; 51240, vpis 30. 1.
2003; 5131, izbris 30. 1. 2003; 51310,
vpis 30. 1. 2003; 5132, izbris 30. 1. 2003;
51320, vpis 30. 1. 2003; 5133, izbris
30. 1. 2003; 51330, vpis 30. 1. 2003;
5134, izbris 30. 1. 2003; 51340, vpis
30. 1. 2003; 5135, izbris 30. 1. 2003;
51350, vpis 30. 1. 2003; 5136, izbris
30. 1. 2003; 51360, vpis 30. 1. 2003;
5137, izbris 30. 1. 2003; 51370, vpis
30. 1. 2003; 5138, izbris 30. 1. 2003;
51380, vpis 30. 1. 2003; 5139, izbris
30. 1. 2003; 51390, vpis 30. 1. 2003;
5141, izbris 30. 1. 2003; 51410, vpis 30. 1.
2003; 5142, izbris 30. 1. 2003; 51420,
vpis 30. 1. 2003; 5143, izbris 30. 1. 2003;
51430, vpis 30. 1. 2003; 5144, izbris
30. 1. 2003; 51440, vpis 30. 1. 2003;
5145, izbris 30. 1. 2003; 51450, vpis
30. 1. 2003; 5147, izbris 30. 1. 2003;
51470, vpis 30. 1. 2003; 5151, izbris 30. 1.
2003; 51510, vpis 30. 1. 2003; 5152,
izbris 30. 1. 2003; 51520, vpis 30. 1.
2003; 5153, izbris 30. 1. 2003; 51530,
vpis 30. 1. 2003; 5154, izbris 30. 1. 2003;
51540, vpis 30. 1. 2003; 5155, izbris
30. 1. 2003; 51550, vpis 30. 1. 2003;
5156, izbris 30. 1. 2003; 51560, vpis
30. 1. 2003; 5161, izbris 30. 1. 2003;
5162, izbris 30. 1. 2003; 5163, izbris
30. 1. 2003; 5164, izbris 30. 1. 2003;
5165, izbris 30. 1. 2003; 5166, izbris
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30. 1. 2003; 5170, izbris 30. 1. 2003;
51810, vpis 30. 1. 2003; 51820, vpis
30. 1. 2003; 51830, vpis 30. 1. 2003;
51840, vpis 30. 1. 2003; 51850, vpis
30. 1. 2003; 51860, vpis 30. 1. 2003;
51870, vpis 30. 1. 2003; 51880, vpis
30. 1. 2003; 51900, vpis 30. 1. 2003;
5211, izbris 30. 1. 2003; 52110, vpis 30. 1.
2003; 5212, izbris 30. 1. 2003; 52120,
vpis 30. 1. 2003; 5221, izbris 30. 1. 2003;
52210, vpis 30. 1. 2003; 5222, izbris
30. 1. 2003; 52220, vpis 30. 1. 2003;
5223, izbris 30. 1. 2003; 52230, vpis
30. 1. 2003; 5224, izbris 30. 1. 2003;
52240, vpis 30. 1. 2003; 5225, izbris
30. 1. 2003; 52250, vpis 30. 1. 2003;
5226, izbris 30. 1. 2003; 52260, vpis
30. 1. 2003; 5227, izbris 30. 1. 2003;
52270, vpis 30. 1. 2003; 5233, izbris
30. 1. 2003; 52330, vpis 30. 1. 2003;
5241, izbris 30. 1. 2003; 52410, vpis
30. 1. 2003; 5242, izbris 30. 1. 2003;
52420, vpis 30. 1. 2003; 5243, izbris
30. 1. 2003; 52430, vpis 30. 1. 2003;
5244, izbris 30. 1. 2003; 52440, vpis
30. 1. 2003; 5245, izbris 30. 1. 2003;
52450, vpis 30. 1. 2003; 52461, izbris
30. 1. 2003; 52461, vpis 30. 1. 2003;
52462, izbris 30. 1. 2003; 52462, vpis
30. 1. 2003; 52463, izbris 30. 1. 2003;
52463, vpis 30. 1. 2003; 52471, izbris
30. 1. 2003; 52471, vpis 30. 1. 2003;
52472, izbris 30. 1. 2003; 52472, vpis
30. 1. 2003; 52473, izbris 30. 1. 2003;
52473, vpis 30. 1. 2003; 52481, izbris
30. 1. 2003; 52481, vpis 30. 1. 2003;
52482, izbris 30. 1. 2003; 52482, vpis
30. 1. 2003; 52483, izbris 30. 1. 2003;
52483, vpis 30. 1. 2003; 52484, izbris
30. 1. 2003; 52484, vpis 30. 1. 2003;
52485, izbris 30. 1. 2003; 52485, vpis
30. 1. 2003; 52486, izbris 30. 1. 2003;
52486, vpis 30. 1. 2003; 52487, izbris
30. 1. 2003; 52487, vpis 30. 1. 2003;
52488, izbris 30. 1. 2003; 52488, vpis
30. 1. 2003; 5250, izbris 30. 1. 2003;
52500, vpis 30. 1. 2003; 5262, izbris
30. 1. 2003; 52620, vpis 30. 1. 2003;
5263, izbris 30. 1. 2003; 52630, vpis
30. 1. 2003; 6024, izbris 30. 1. 2003;
60240, vpis 30. 1. 2003; 6311, izbris
30. 1. 2003; 63110, vpis 30. 1. 2003;
6312, izbris 30. 1. 2003; 63120, vpis
30. 1. 2003; 6340, izbris 30. 1. 2003;
63400, vpis 30. 1. 2003; 7412, izbris
30. 1. 2003; 74120, vpis 30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 9. 12. 2002.

Rg 1661
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01666 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa SGP KOPER,
Gradbeno podjetje, d.o.o., sedež:
Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER,
vpisanem pod vložno št. 1/00634/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba deležev s temile podatki:

Matična številka: 5076536
Ustanovitelji: FORMA INN investicijski in

gradbeni inženiring, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Obrtniška 5, 6000 KOPER, osnovni
vložek: 74.102.854,40 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 9. 2002; KOPROJEKT,
inženiring, projektiranje in izvedba d.o.o.,

Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER, osnovni
vložek: 22.262.572,80 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 12. 2002; PRIMOR, inženiring,
projektiranje in izvedba d.o.o. Koper,
Bežkova ulica 6, 6000 KOPER, osnovni
vložek: 22.262.572,80 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 12. 2002.

Rg 1662
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01667 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa REVALART, trženje
in storitve d.o.o., sedež: Pot pomorščakov
15 d, 6320 PORTOROŽ, vpisanem pod
vložno št. 1/05339/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala in vložka, sprememba dejavnosti,
čistopis dužbenega akta s temile podatki:

Matična številka: 5748178
Ustanovitelji: APOLLONIO ZVEST, Pot

pomorščakov 15 d, 6320 PORTOROŽ,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.

Dejavnost: 0113, izbris 5. 2. 2003;
01131, vpis 5. 2. 2003; 01132, vpis 5. 2.
2003; 7010, izbris 5. 2. 2003; 70120, vpis
5. 2. 2003; 7440, izbris 5. 2. 2003;
74400, vpis 5. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o
ustanovitvi družbe z dne 31. 12. 2001.

Rg 1663
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01669 z dne 31. 1.
2003 pri subjektu vpisa PROJEKTAL
inženiring in projektiranje d.o.o., sedež:
Pittonijeva 9, 6310 IZOLA, vpisanem pod
vložno št. 1/06033/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika, sprememba akta oustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 1623222
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor LOVŠIN BORUT, Kolomban 37,
6280 ANKARAN, razrešitev: 25. 11. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor LOVŠIN
ANDREJ, Kolomban 37, 6280 ANKARAN,
imenovanje: 26. 11. 2002.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o
ustanovitvi z dne 28. 11. 2002.

Rg 1666
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01690 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa PROPET, trgovina
s pohištvom in storitve, d.o.o., sedež:
Tomažičeva 9, 6280 ANKARAN,
vpisanem pod vložno št. 1/03558/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe družbenikov, direktorja in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5680433
Ustanovitelji: FURLAN DARJO,

Tomažičeva 9, 6280 ANKARAN, osnovni
vložek: 1.552.750 SIT, ne odgovarja,
izstop: 12. 12. 2002; FURLAN BOJAN,
Tomažičeva 9, 6280 ANKARAN, osnovni
vložek: 1.552.750 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor FURLAN DARJO, Tomažičeva 9,
6280 ANKARAN, razrešitev: 12. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor FURLAN
BOJAN, Tomažičeva 9, 6280 ANKARAN,
imenovanje: 13. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 12. 12. 2002.

Rg 1846
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00010 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa BAPO COMERC,
trgovina in storitve, d.o.o., SEŽANA,
sedež: Partizanska cesta 33 b, 6210
SEŽANA, vpisanem pod vložno št.
1/05872/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, prenos poslov. deleža, sprememba
zastopnikov, uskladitev dejavnosti,
sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 1535064
Firma: BANDELLI COMERC, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: BANDELLI COMERC

d.o.o.
Ustanovitelji: POČKAR JOŽEF, Kidričeva

7, 6210 SEŽANA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 1.
2003; BANDELLI ANDREJA, Kobdilj 31/a,
6222 ŠTANJEL, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 2001;
BANDELLI MARCO, Kobdilj 31/a, 6222
ŠTANJEL, osnovni vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor POČKAR JOŽEF, Kidričeva ul. 07,
6210 SEŽANA, razrešitev: 9. 1. 2003,
zastopa brez omejitev; prokurist BANDELLI
ANDREJA, Kobdilj 31/A, 6222 ŠTANJEL,
imenovanje: 9. 1. 2003.

Dejavnost: 5111, izbris 30. 1. 2003;
51110, vpis 30. 1. 2003; 5112, izbris 30. 1.
2003; 51120, vpis 30. 1. 2003; 5113, izbris
30. 1. 2003; 51130, vpis 30. 1. 2003;
5114, izbris 30. 1. 2003; 51140, vpis 30. 1.
2003; 5115, izbris 30. 1. 2003; 51150, vpis
30. 1. 2003; 5116, izbris 30. 1. 2003;
51160, vpis 30. 1. 2003; 5117, izbris 30. 1.
2003; 51170, vpis 30. 1. 2003; 5118, izbris
30. 1. 2003; 51180, vpis 30. 1. 2003;
5119, izbris 30. 1. 2003; 51190, vpis 30. 1.
2003; 5121, izbris 30. 1. 2003; 51210, vpis
30. 1. 2003; 5122, izbris 30. 1. 2003;
51220, vpis 30. 1. 2003; 5123, izbris
30. 1. 2003; 51230, vpis 30. 1. 2003;
5124, izbris 30. 1. 2003; 51240, vpis 30. 1.
2003; 5125, izbris 30. 1. 2003; 51250,
vpis 30. 1. 2003; 5131, izbris 30. 1. 2003;
51310, vpis 30. 1. 2003; 5132, izbris 30. 1.
2003; 51320, vpis 30. 1. 2003; 5133,
izbris 30. 1. 2003; 51330, vpis 30. 1.
2003; 5134, izbris 30. 1. 2003; 51340,
vpis 30. 1. 2003; 5135, izbris 30. 1. 2003;
51350, vpis 30. 1. 2003; 5136, izbris
30. 1. 2003; 51360, vpis 30. 1. 2003;
5137, izbris 30. 1. 2003; 51370, vpis
30. 1. 2003; 5138, izbris 30. 1. 2003;
51380, vpis 30. 1. 2003; 5139, izbris
30. 1. 2003; 51390, vpis 30. 1. 2003;
5141, izbris 30. 1. 2003; 51410, vpis 30. 1.
2003; 5142, izbris 30. 1. 2003; 51420,
vpis 30. 1. 2003; 5143, izbris 30. 1. 2003;
51430, vpis 30. 1. 2003; 5144, izbris
30. 1. 2003; 51440, vpis 30. 1. 2003;
5145, izbris 30. 1. 2003; 51450, vpis
30. 1. 2003; 5147, izbris 30. 1. 2003;
51470, vpis 30. 1. 2003; 5151, izbris 30. 1.
2003; 51510, vpis 30. 1. 2003; 5152,
izbris 30. 1. 2003; 51520, vpis 30. 1.
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2003; 5153, izbris 30. 1. 2003; 51530,
vpis 30. 1. 2003; 5154, izbris 30. 1. 2003;
51540, vpis 30. 1. 2003; 5155, izbris
30. 1. 2003; 51550, vpis 30. 1. 2003;
5156, izbris 30. 1. 2003; 51560, vpis
30. 1. 2003; 5157, izbris 30. 1. 2003;
51570, vpis 30. 1. 2003; 5161, izbris 30. 1.
2003; 5162, izbris 30. 1. 2003; 5163,
izbris 30. 1. 2003; 5164, izbris 30. 1.
2003; 5165, izbris 30. 1. 2003; 5166,
izbris 30. 1. 2003; 5170, izbris 30. 1.
2003; 51810, vpis 30. 1. 2003; 51820,
vpis 30. 1. 2003; 51830, vpis 30. 1. 2003;
51840, vpis 30. 1. 2003; 51850, vpis
30. 1. 2003; 51860, vpis 30. 1. 2003;
51870, vpis 30. 1. 2003; 51880, vpis
30. 1. 2003; 51900, vpis 30. 1. 2003;
61100, vpis 30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 9. 1. 2003.

Rg 1867
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00035 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa DOCCO – Storitve
in trgovina DOKIČ Radovan, k.d., sedež:
Dobrava 1/a, 6310 IZOLA, vpisanem pod
vložno št. 1/02693/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža
s temile podatki:

Matična številka: 5557020
Sedež: Jadranska cesta 86a, 6280

ANKARAN

Rg 2081
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01230 z dne 27. 1.
2003 pri subjektu vpisa BPH BONA FIDE
– Borzna posredniška hiša d.o.o. Koper,
sedež: Cesta Zore Perrello Godina 2,
6000 KOPER, vpisanem pod vložno št.
1/04443/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za
zastopanje, članov nadzornega sveta,
čistopis družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5807689
Firma: BF – BONA FIDE, posredovanje

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BF – BONA FIDE,

d.o.o.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor LOJO ANDREJ, Belokriška cesta
22, 6320 PORTOROŽ, razrešitev: 22. 12.
2000, član uprave – direktor družbe,
zastopa brez omejitev; direktor PINTAR
BORUT, Šmarješke toplice 251, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE, razrešitev: 22. 12.
2000, član uprave – direktor trženja,
zastopa brez omejitev; direktor LOJO
ANDREJ, Belokriška 22, 6320
PORTOROŽ, imenovanje: 22. 12. 2000.

Člani nadzornega sveta: KENDA
BOJAN, izstop 13. 11. 2000; ŽMAVC
FRANC, vstop 22. 12. 2000.

Dejavnost: 51110, vpis 27. 1. 2003;
51120, vpis 27. 1. 2003; 51130, vpis 27. 1.
2003; 51140, vpis 27. 1. 2003; 51150, vpis
27. 1. 2003; 51160, vpis 27. 1. 2003;
51170, vpis 27. 1. 2003; 51180, vpis 27. 1.
2003; 51190, vpis 27. 1. 2003; 51390, vpis
27. 1. 2003; 51410, vpis 27. 1. 2003;
51420, vpis 27. 1. 2003; 51430, vpis 27. 1.
2003; 51440, vpis 27. 1. 2003; 51450,

vpis 27. 1. 2003; 51470, vpis 27. 1. 2003;
51510, vpis 27. 1. 2003; 51520, vpis 27. 1.
2003; 51530, vpis 27. 1. 2003; 51540,
vpis 27. 1. 2003; 51550, vpis 27. 1. 2003;
51560, vpis 27. 1. 2003; 51570, vpis 27. 1.
2003; 51810, vpis 27. 1. 2003; 51820,
vpis 27. 1. 2003; 51830, vpis 27. 1. 2003;
51840, vpis 27. 1. 2003; 51870, vpis 27. 1.
2003; 51880, vpis 27. 1. 2003; 51900,
vpis 27. 1. 2003; 55100, vpis 27. 1. 2003;
55220, vpis 27. 1. 2003; 55233, vpis
27. 1. 2003; 55239, vpis 27. 1. 2003;
55301, vpis 27. 1. 2003; 55302, vpis
27. 1. 2003; 55303, vpis 27. 1. 2003;
55304, vpis 27. 1. 2003; 55400, vpis
27. 1. 2003; 55510, vpis 27. 1. 2003;
55520, vpis 27. 1. 2003; 61100, vpis 27. 1.
2003; 63300, vpis 27. 1. 2003; 63400,
vpis 27. 1. 2003; 64120, vpis 27. 1. 2003;
65210, vpis 27. 1. 2003; 6523, izbris 27. 1.
2003; 6712, izbris 27. 1. 2003; 6713, izbris
27. 1. 2003; 67130, vpis 27. 1. 2003;
70110, vpis 27. 1. 2003; 70120, vpis 27. 1.
2003; 70200, vpis 27. 1. 2003; 70310,
vpis 27. 1. 2003; 70320, vpis 27. 1. 2003;
71100, vpis 27. 1. 2003; 71210, vpis 27. 1.
2003; 71220, vpis 27. 1. 2003; 71230,
vpis 27. 1. 2003; 71310, vpis 27. 1. 2003;
71320, vpis 27. 1. 2003; 71330, vpis 27. 1.
2003; 71340, vpis 27. 1. 2003; 71401,
vpis 27. 1. 2003; 71402, vpis 27. 1. 2003;
71403, vpis 27. 1. 2003; 72100, vpis 27. 1.
2003; 72220, vpis 27. 1. 2003; 72300,
vpis 27. 1. 2003; 72400, vpis 27. 1. 2003;
72500, vpis 27. 1. 2003; 72600, vpis
27. 1. 2003; 74120, vpis 27. 1. 2003;
74130, vpis 27. 1. 2003; 74140, vpis 27. 1.
2003; 74150, vpis 27. 1. 2003; 74400,
vpis 27. 1. 2003; 74852, vpis 27. 1. 2003;
74853, vpis 27. 1. 2003; 74871, vpis 27. 1.
2003; 74872, vpis 27. 1. 2003; 74873,
vpis 27. 1. 2003; 92330, vpis 27. 1. 2003;
92340, vpis 27. 1. 2003; 92712, vpis 27. 1.
2003.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 29. 12. 2000.

Rg 2121
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01584 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa MELER,
računalniški inženiring d.o.o., Pod
zavrtnice 8, PIVKA, sedež: Pod zavrtnice
8, 6257 PIVKA, vpisanem pod vložno št.
1/03040/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in
njihovih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5667127
Ustanovitelji: NOVAK DENIS, Ulica

25. maja 1, 6258 PRESTRANEK, osnovni
vložek: 1.274.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1994; POSEGA VALENTINA, Pod
zavrtnice 8, 6257 PIVKA, osnovni vložek:
1.274.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1994; SMRDELJ ROBERT, Slovenska vas
3, 6257 PIVKA, osnovni vložek: 845.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 11. 2002.

Rg 2130
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01628 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa AUREMIANA
izvozno uvozno trgovsko podjetje, d.o.o.
Sežana, sedež: Partizanska cesta 109,
6210 SEŽANA, vpisanem pod vložno št.

1/03687/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme družbenika,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejav, sprememba zastopnikov,
člana nadzo. sveta in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5694787
Osnovni kapital: 100.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEGA FINANZ S.A., 23,

rue Beaumont, L 1219, LUXEMBOURG,
osnovni vložek: 80.000.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1992; MARK –
S.R.L., Ul. del San Michele 334, GORICA,
ITALIJA, osnovni vložek: 20.000.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor FABJAN DRAGICA, Ponikve št. 60,
6210 SEŽANA, razrešitev: 31. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; poslovodja
KLANJSCEK DAMIANO, Localita’ Ossario
n. 13/A, GORIZIA, ITALIJA, imenovanje:
1. 1. 2003, zastopa posamično; poslovodja
COTIC BORIS, Via Nizza 4, GORIZIA,
ITALIJA, imenovanje: 1. 1. 2003, zastopa
posamično.

Člani nadzornega sveta: KLANJŠČEK
DAMIANO, izstop 31. 12. 2002; PERIC
BORIS, vstop 1. 1. 2003.

Dejavnost: 5111, izbris 23. 1. 2003;
51110, vpis 23. 1. 2003; 5112, izbris 23. 1.
2003; 51120, vpis 23. 1. 2003; 5113, izbris
23. 1. 2003; 51130, vpis 23. 1. 2003;
5114, izbris 23. 1. 2003; 51140, vpis 23. 1.
2003; 5115, izbris 23. 1. 2003; 51150, vpis
23. 1. 2003; 5116, izbris 23. 1. 2003;
51160, vpis 23. 1. 2003; 5117, izbris 23. 1.
2003; 51170, vpis 23. 1. 2003; 5118, izbris
23. 1. 2003; 51180, vpis 23. 1. 2003;
5119, izbris 23. 1. 2003; 51190, vpis 23. 1.
2003; 5131, izbris 23. 1. 2003; 51310,
vpis 23. 1. 2003; 5136, izbris 23. 1. 2003;
51360, vpis 23. 1. 2003; 5137, izbris
23. 1. 2003; 51370, vpis 23. 1. 2003;
5139, izbris 23. 1. 2003; 51390, vpis
23. 1. 2003; 5141, izbris 23. 1. 2003;
51410, vpis 23. 1. 2003; 5142, izbris 23. 1.
2003; 51420, vpis 23. 1. 2003; 5143,
izbris 23. 1. 2003; 51430, vpis 23. 1.
2003; 5144, izbris 23. 1. 2003; 51440,
vpis 23. 1. 2003; 5145, izbris 23. 1. 2003;
51450, vpis 23. 1. 2003; 5146, izbris
23. 1. 2003; 51460, vpis 23. 1. 2003;
5147, izbris 23. 1. 2003; 51470, vpis 23. 1.
2003; 5153, izbris 23. 1. 2003; 51530,
vpis 23. 1. 2003; 5154, izbris 23. 1. 2003;
51540, vpis 23. 1. 2003; 5155, izbris
23. 1. 2003; 51550, vpis 23. 1. 2003;
5156, izbris 23. 1. 2003; 51560, vpis
23. 1. 2003; 5161, izbris 23. 1. 2003;
5162, izbris 23. 1. 2003; 5163, izbris
23. 1. 2003; 5164, izbris 23. 1. 2003;
5165, izbris 23. 1. 2003; 5170, izbris
23. 1. 2003; 51810, vpis 23. 1. 2003;
51820, vpis 23. 1. 2003; 51830, vpis
23. 1. 2003; 51840, vpis 23. 1. 2003;
51850, vpis 23. 1. 2003; 51860, vpis
23. 1. 2003; 51870, vpis 23. 1. 2003;
51900, vpis 23. 1. 2003; 6024, izbris
23. 1. 2003; 60240, vpis 23. 1. 2003;
6311, izbris 23. 1. 2003; 63110, vpis 23. 1.
2003; 6312, izbris 23. 1. 2003; 63120,
vpis 23. 1. 2003; 6340, izbris 23. 1. 2003;
63400, vpis 23. 1. 2003; 7413, izbris
23. 1. 2003; 74130, vpis 23. 1. 2003;
7414, izbris 23. 1. 2003; 74140, vpis 23. 1.
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2003; 74843, izbris 23. 1. 2003; 74873,
vpis 23. 1. 2003.

Razno: Prečiščeno besedilo družbene
pogodbe z dne 12. 12. 2002.

Rg 2481
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00046 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa ROKAVA, splošno
gradbeno podjetje d.o.o., sedež: Dekani
3/c, 6271 DEKANI, vpisanem pod vložno
št. 1/01679/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: predlog za začetek postopka
prisilne poravnave – vpis po uradni dolžnosti
s temile podatki:

Matična številka: 5441048
Razno: Vpiše se predlog za začetek

postopka prisilne poravnave, ki ga je pri
tem sodišču pod opr. št. St 2/2003 1 dne
22. 1. 2003 vložil subjekt sam.

KRANJ

Rg 1135
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00859 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa JUVENTA,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Naklo, sedež: UL. BRATOV
PRAPROTNIK 34, 4202 NAKLO,
vpisanem pod vložno št. 1/02263/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA IN
VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPREMEMBA IN
USKLADITEV DEJAVNOSTI, SPREMEMBA
AKTA O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5530318
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVŠE JOŽE, UL.

BRATOV PRAPROTNIK 34, 4202 NAKLO,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Dejavnost: 24160, vpis 16. 1. 2003;
28750, vpis 16. 1. 2003; 51140, vpis
16. 1. 2003; 51390, vpis 16. 1. 2003;
51470, vpis 16. 1. 2003; 51540, vpis 16. 1.
2003; 55301, vpis 16. 1. 2003; 55302,
vpis 16. 1. 2003; 70320, vpis 16. 1. 2003;
74130, vpis 16. 1. 2003; 74140, vpis 16. 1.
2003; 74872, vpis 16. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi 19. 12. 2002.

Rg 1137
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00868 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa GOZDARSKO
KMETIJSKA ZADRUGA SREDNJA VAS V
BOHINJU, z o.o., sedež: SREDNJA VAS
73 V BOHINJU, 4267 SREDNJA VAS V
BOHINJU, vpisanem pod vložno št.
1/05501/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA ZASTOPNIKA s te-
mile podatki:

Matična številka: 5163722
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

ostalo LIČEF SLAVKO, KOPRIVNIK V
BOHINJU 71, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA, razrešitev: 17. 3. 2002, vršilec
dolžnosti direktorja, zastopa brez omejitev;
direktor ŠPENDL ROBERT, MOSTE 23,
1218 KOMENDA, imenovanje: 18. 3.
2002, zastopa brez omejitev.

Rg 1526
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03773 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa DOLES, podjetje
za proizvodnjo lesa in lesenih izdelkov,
trgovino na debelo, trgovino na drobno,
poslovne storitve, inženiring, zunanjo
trgovino, Tržič, d.o.o., sedež:
CANKARJEVA 25, 64290 TRŽIČ,
vpisanem pod vložno št. 1/00531/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPITALA IN
VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPREMEMBA FIR-
ME IN SKRAJŠANE FIRME, SPREMEMBA
AKTA O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5299128
Firma: DOLES, podjetje za

proizvodnjo lesa in lesnih izdelkov,
trgovino na debelo, trgovino na drobno,
poslovne storitve, inženiring, zunanjo
trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: DOLES d.o.o.
Sedež: CANKARJEVA 25, 4290

TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOVŽAN JANEZ,

CANKARJEVA 25, 4290 TRŽIČ, osnovni
vložek: 2.800.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 1. 9. 2002.

Rg 1568
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00578 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa KOBRAM –
GRADNJE, storitve, trgovina, turizem,
gostinstvo, prevozi, d.o.o., Jesenice,
sedež: CESTA BORISA KIDRIČA 41, 4270
JESENICE, vpisanem pod vložno št.
1/06509/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBE OSEBE,
POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile
podatki:

Matična številka: 1468839
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor BERCE JANEZ, Cesta Viktorja
Svetina 8 B, 4270 JESENICE, imenovanje:
10. 12. 2001.

Rg 1572
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00596 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa KIMEX, trgovina,
zastopstva, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
KIDRIČEVA CESTA 1, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vpisanem pod vložno št.
1/02332/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBE DRUŽBENIKA s te-
mile podatki:

Matična številka: 5496403
Ustanovitelji: KRIŽAJ MATJAŽ,

PARTIZANSKA C. 42, 4220 ŠKOFJA
LOKA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 24. 1. 2002; NERUNIA ANSTALT,
Kirchstrasse 79, POB 546, VADUZ,
osnovni vložek: 3.993.199 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 2002.

Rg 1595
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00821 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa DOM PETRA
UZARJA, sedež: ROČEVNICA 58, 4290

TRŽIČ, vpisanem pod vložno št.
1/00265/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA NAZIVA
USTANOVITELJA IN VPIS MATIČNE
ŠTEVILKE s temile podatki:

Matična številka: 5181895
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

GREGORČIČEVA 20, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 0 SIT, odgov. do dol. višine,
vstop: 6. 5. 1993.

Rg 1609
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01068 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa ADDA, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: ALPSKA CESTA
62, 4248 LESCE, vpisanem pod vložno
št. 1/06765/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: VPIS RAZŠIRITVE IN
USKLADITVE DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO
DEJAVNOSTI, SPREMEMBA DRUŽBENE
POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 1618989
Dejavnost: 2223, izbris 7. 2. 2003;

22230, vpis 7. 2. 2003; 2225, izbris 7. 2.
2003; 22250, vpis 7. 2. 2003; 2940, izbris
7. 2. 2003; 29410, vpis 7. 2. 2003;
29420, vpis 7. 2. 2003; 29430, vpis 7. 2.
2003; 40101, izbris 7. 2. 2003; 40111, vpis
7. 2. 2003; 40113, vpis 7. 2. 2003; 40120,
vpis 7. 2. 2003; 40131, vpis 7. 2. 2003;
40132, vpis 7. 2. 2003; 4544, izbris 7. 2.
2003; 45441, vpis 7. 2. 2003; 45442, vpis
7. 2. 2003; 5118, izbris 7. 2. 2003; 51180,
vpis 7. 2. 2003; 5143, izbris 7. 2. 2003;
51430, vpis 7. 2. 2003; 5161, izbris 7. 2.
2003; 5162, izbris 7. 2. 2003; 5163, izbris
7. 2. 2003; 5164, izbris 7. 2. 2003; 5165,
izbris 7. 2. 2003; 5166, izbris 7. 2. 2003;
5170, izbris 7. 2. 2003; 51810, vpis 7. 2.
2003; 51820, vpis 7. 2. 2003; 51830, vpis
7. 2. 2003; 51840, vpis 7. 2. 2003; 51850,
vpis 7. 2. 2003; 51860, vpis 7. 2. 2003;
51870, vpis 7. 2. 2003; 51900, vpis 7. 2.
2003; 5245, izbris 7. 2. 2003; 52450, vpis
7. 2. 2003; 5274, izbris 7. 2. 2003; 52740,
vpis 7. 2. 2003; 55232, izbris 7. 2. 2003;
55232, vpis 7. 2. 2003; 55233, izbris 7. 2.
2003; 55233, vpis 7. 2. 2003; 55239,
izbris 7. 2. 2003; 55239, vpis 7. 2. 2003;
55302, izbris 7. 2. 2003; 55302, vpis 7. 2.
2003; 55304, izbris 7. 2. 2003; 55304,
vpis 7. 2. 2003; 55400, vpis 7. 2. 2003;
55401, izbris 7. 2. 2003; 55402, izbris
7. 2. 2003; 55403, izbris 7. 2. 2003;
7122, izbris 7. 2. 2003; 71220, vpis 7. 2.
2003; 7220, izbris 7. 2. 2003; 72210, vpis
7. 2. 2003; 72220, vpis 7. 2. 2003; 7240,
izbris 7. 2. 2003; 72400, vpis 7. 2. 2003;
7470, izbris 7. 2. 2003; 74700, vpis 7. 2.
2003; 74831, izbris 7. 2. 2003; 74832,
izbris 7. 2. 2003; 74833, izbris 7. 2. 2003;
74841, izbris 7. 2. 2003; 74842, izbris 7. 2.
2003; 74843, izbris 7. 2. 2003; 74851,
vpis 7. 2. 2003; 74852, vpis 7. 2. 2003;
74853, vpis 7. 2. 2003; 74860, vpis 7. 2.
2003; 74871, vpis 7. 2. 2003; 74872, vpis
7. 2. 2003; 74873, vpis 7. 2. 2003;
80422, izbris 7. 2. 2003; 80422, vpis 7. 2.
2003; 85141, vpis 7. 2. 2003; 85142, vpis
7. 2. 2003; 9133, izbris 7. 2. 2003; 91330,
vpis 7. 2. 2003; 93021, izbris 7. 2. 2003;
93021, vpis 7. 2. 2003; 93022, izbris 7. 2.
2003; 93022, vpis 7. 2. 2003; 93023,
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izbris 7. 2. 2003; 93023, vpis 7. 2. 2003;
9305, izbris 7. 2. 2003; 93050, vpis 7. 2.
2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 25. 4. 2002.

Rg 1611
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01119 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa DOMUS energetika
d.o.o., sedež: GROHARJEVO NASELJE
23, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/05072/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPEMEMBA
ZASTOPNIKOV s temile podatki:

Matična številka: 5788200
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor DRNOVŠEK MARIJAN,
HAFNERJEVO NASELJE 70, 4220 ŠKOFJA
LOKA, razrešitev: 5. 11. 1994, zastopa brez
omejitev; ostalo DRNOVŠEK MARIJA,
HAFNERJEVO NASELJE 70, 4220 ŠKOFJA
LOKA, razrešitev: 5. 11. 1994, namestnik
direktorja zastopa brez omejitev.

Rg 1630
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01323 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa INTER GOZD,
trgovina in servis, d.o.o., Kranj, sedež:
STANETA ŽAGARJA 53, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/05260/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBE DRUŽBENIKA, SPRE-
MEMBE FIRME, SEDEŽA IN VLOŽKA
DRUŽBENIKOV, SPREMEMBE IN
USKLADITVE DEJAVNOSTI, SPREMEMBE
POGODBE O USTANOVITVI s temile
podatki:

Matična številka: 5833728
Ustanovitelji: EGOLES, d.d. Škofja Loka

gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva
c. 56, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni
vložek: 2.485.653,63 SIT, ostalo, vstop:
4. 12. 1993; INTERFORST Handels-
gesellschaft m.b.H., Bundesstrasse 64,
ZELTWEG, osnovni vložek: 2.485.653,63
SIT, ostalo, vstop: 4. 12. 1993; KOTNIK
ALOJZ, Adergas 3, 4207 CERKLJE NA
GORENJSKEM, osnovni vložek:
261.647,74 SIT, ostalo, vstop: 7. 6. 2002.

Dejavnost: 17100, vpis 5. 2. 2003;
1711, izbris 5. 2. 2003; 1712, izbris 5. 2.
2003; 1716, izbris 5. 2. 2003; 1717, izbris
5. 2. 2003; 17200, vpis 5. 2. 2003; 1721,
izbris 5. 2. 2003; 1722, izbris 5. 2. 2003;
1725, izbris 5. 2. 2003; 1740, izbris 5. 2.
2003; 17400, vpis 5. 2. 2003; 1752, izbris
5. 2. 2003; 17520, vpis 5. 2. 2003; 1821,
izbris 5. 2. 2003; 18210, vpis 5. 2. 2003;
1822, izbris 5. 2. 2003; 18220, vpis 5. 2.
2003; 2010, izbris 5. 2. 2003; 20100, vpis
5. 2. 2003; 2020, izbris 5. 2. 2003;
20200, vpis 5. 2. 2003; 2040, izbris 5. 2.
2003; 20400, vpis 5. 2. 2003; 205, izbris
5. 2. 2003; 20510, vpis 5. 2. 2003;
20520, vpis 5. 2. 2003; 2111, izbris 5. 2.
2003; 21110, vpis 5. 2. 2003; 2112, izbris
5. 2. 2003; 21120, vpis 5. 2. 2003; 2121,
izbris 5. 2. 2003; 21210, vpis 5. 2. 2003;
2125, izbris 5. 2. 2003; 21250, vpis 5. 2.
2003; 2811, izbris 5. 2. 2003; 28110, vpis
5. 2. 2003; 2812, izbris 5. 2. 2003;
28120, vpis 5. 2. 2003; 2852, izbris 5. 2.

2003; 28520, vpis 5. 2. 2003; 2872,
izbris 5. 2. 2003; 28720, vpis 5. 2. 2003;
2874, izbris 5. 2. 2003; 28740, vpis 5. 2.
2003; 2912, izbris 5. 2. 2003; 29120, vpis
5. 2. 2003; 2914, izbris 5. 2. 2003;
29140, vpis 5. 2. 2003; 2922, izbris 5. 2.
2003; 29220, vpis 5. 2. 2003; 29320,
vpis 5. 2. 2003; 29410, vpis 5. 2. 2003;
29420, vpis 5. 2. 2003; 29430, vpis 5. 2.
2003; 29560, vpis 5. 2. 2003; 3612, izbris
5. 2. 2003; 36120, vpis 5. 2. 2003; 3661,
izbris 5. 2. 2003; 36610, vpis 5. 2. 2003;
5010, izbris 5. 2. 2003; 50101, vpis 5. 2.
2003; 50102, vpis 5. 2. 2003; 50103, vpis
5. 2. 2003; 5020, izbris 5. 2. 2003;
50200, vpis 5. 2. 2003; 5030, izbris 5. 2.
2003; 50301, vpis 5. 2. 2003; 50302, vpis
5. 2. 2003; 50303, vpis 5. 2. 2003; 5040,
izbris 5. 2. 2003; 50401, vpis 5. 2. 2003;
50402, vpis 5. 2. 2003; 50403, vpis 5. 2.
2003; 50404, vpis 5. 2. 2003; 5050,
izbris 5. 2. 2003; 50501, vpis 5. 2. 2003;
50502, vpis 5. 2. 2003; 5111, izbris 5. 2.
2003; 51110, vpis 5. 2. 2003; 5112, izbris
5. 2. 2003; 51120, vpis 5. 2. 2003; 5113,
izbris 5. 2. 2003; 51130, vpis 5. 2. 2003;
5116, izbris 5. 2. 2003; 51160, vpis 5. 2.
2003; 5119, izbris 5. 2. 2003; 51190, vpis
5. 2. 2003; 5124, izbris 5. 2. 2003; 51240,
vpis 5. 2. 2003; 5141, izbris 5. 2. 2003;
51410, vpis 5. 2. 2003; 5142, izbris 5. 2.
2003; 51420, vpis 5. 2. 2003; 5147, izbris
5. 2. 2003; 51470, vpis 5. 2. 2003; 5151,
izbris 5. 2. 2003; 51510, vpis 5. 2. 2003;
5153, izbris 5. 2. 2003; 51530, vpis 5. 2.
2003; 5155, izbris 5. 2. 2003; 51550, vpis
5. 2. 2003; 5156, izbris 5. 2. 2003;
51560, vpis 5. 2. 2003; 5161, izbris 5. 2.
2003; 5162, izbris 5. 2. 2003; 5163, izbris
5. 2. 2003; 5164, izbris 5. 2. 2003; 5170,
izbris 5. 2. 2003; 51810, vpis 5. 2. 2003;
51820, vpis 5. 2. 2003; 51830, vpis 5. 2.
2003; 51840, vpis 5. 2. 2003; 51850, vpis
5. 2. 2003; 51900, vpis 5. 2. 2003; 5212,
izbris 5. 2. 2003; 52120, vpis 5. 2. 2003;
5241, izbris 5. 2. 2003; 52410, vpis 5. 2.
2003; 5242, izbris 5. 2. 2003; 52420, vpis
5. 2. 2003; 5243, izbris 5. 2. 2003;
52430, vpis 5. 2. 2003; 5246, izbris 5. 2.
2003; 52461, vpis 5. 2. 2003; 52462, vpis
5. 2. 2003; 52463, vpis 5. 2. 2003; 5248,
izbris 5. 2. 2003; 52481, vpis 5. 2. 2003;
52482, vpis 5. 2. 2003; 52483, vpis 5. 2.
2003; 52484, vpis 5. 2. 2003; 52485, vpis
5. 2. 2003; 52486, vpis 5. 2. 2003;
52487, vpis 5. 2. 2003; 52488, vpis 5. 2.
2003; 5250, izbris 5. 2. 2003; 52500,
vpis 5. 2. 2003; 5263, izbris 5. 2. 2003;
52630, vpis 5. 2. 2003; 6024, izbris 5. 2.
2003; 60240, vpis 5. 2. 2003; 6311, izbris
5. 2. 2003; 63110, vpis 5. 2. 2003; 6312,
izbris 5. 2. 2003; 63120, vpis 5. 2. 2003;
6321, izbris 5. 2. 2003; 63210, vpis 5. 2.
2003; 7110, izbris 5. 2. 2003; 71100, vpis
5. 2. 2003; 7121, izbris 5. 2. 2003; 71210,
vpis 5. 2. 2003; 7132, izbris 5. 2. 2003;
71320, vpis 5. 2. 2003; 7140, izbris 5. 2.
2003; 71401, vpis 5. 2. 2003; 71402, vpis
5. 2. 2003; 71403, vpis 5. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
pogodbe o ustanovitvi z dne 7. 6. 2002.

Rg 1633
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01405 z dne 7. 2.

2003 pri subjektu vpisa ORPO,
organizacija poslovanja, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Kranj, sedež:
GORENJESAVSKA 13 B, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/01616/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBA FIRME, SKRAJŠANE FIR-
ME, PRIIMKA UST., DEJAVNOSTI IN
USKLADITEV DEJAVNOSTI S SKD,
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 5421993
Firma: ORPO, organizacija

poslovanja, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: ORPO d.o.o.
Ustanovitelji: DOLENC ZUPAN

MARJETA, VRBNJE 20, 4240
RADOVLJICA, osnovni vložek: 7.052.519
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.

Dejavnost: 2211, izbris 7. 2. 2003;
22110, vpis 7. 2. 2003; 2212, izbris 7. 2.
2003; 22120, vpis 7. 2. 2003; 2213, izbris
7. 2. 2003; 22130, vpis 7. 2. 2003; 2214,
izbris 7. 2. 2003; 22140, vpis 7. 2. 2003;
2215, izbris 7. 2. 2003; 22150, vpis 7. 2.
2003; 2231, izbris 7. 2. 2003; 22310, vpis
7. 2. 2003; 2232, izbris 7. 2. 2003;
22320, vpis 7. 2. 2003; 2233, izbris 7. 2.
2003; 22330, vpis 7. 2. 2003; 3002, izbris
7. 2. 2003; 30020, vpis 7. 2. 2003; 3210,
izbris 7. 2. 2003; 32100, vpis 7. 2. 2003;
4521, izbris 7. 2. 2003; 45210, vpis 7. 2.
2003; 4531, izbris 7. 2. 2003; 45310, vpis
7. 2. 2003; 5114, izbris 7. 2. 2003; 51140,
vpis 7. 2. 2003; 5119, izbris 7. 2. 2003;
51190, vpis 7. 2. 2003; 5141, izbris 7. 2.
2003; 51410, vpis 7. 2. 2003; 5142, izbris
7. 2. 2003; 51420, vpis 7. 2. 2003; 5143,
izbris 7. 2. 2003; 51430, vpis 7. 2. 2003;
5144, izbris 7. 2. 2003; 51440, vpis 7. 2.
2003; 5145, izbris 7. 2. 2003; 51450, vpis
7. 2. 2003; 5147, izbris 7. 2. 2003; 51470,
vpis 7. 2. 2003; 5151, izbris 7. 2. 2003;
51510, vpis 7. 2. 2003; 5152, izbris 7. 2.
2003; 51520, vpis 7. 2. 2003; 5153, izbris
7. 2. 2003; 51530, vpis 7. 2. 2003; 5154,
izbris 7. 2. 2003; 51540, vpis 7. 2. 2003;
5155, izbris 7. 2. 2003; 51550, vpis 7. 2.
2003; 5156, izbris 7. 2. 2003; 51560, vpis
7. 2. 2003; 5157, izbris 7. 2. 2003; 51570,
vpis 7. 2. 2003; 5161, izbris 7. 2. 2003;
5162, izbris 7. 2. 2003; 5163, izbris 7. 2.
2003; 5164, izbris 7. 2. 2003; 5165, izbris
7. 2. 2003; 5166, izbris 7. 2. 2003; 5170,
izbris 7. 2. 2003; 51810, vpis 7. 2. 2003;
51820, vpis 7. 2. 2003; 51830, vpis 7. 2.
2003; 51840, vpis 7. 2. 2003; 51850, vpis
7. 2. 2003; 51870, vpis 7. 2. 2003; 51880,
vpis 7. 2. 2003; 51900, vpis 7. 2. 2003;
52430, vpis 7. 2. 2003; 52440, vpis 7. 2.
2003; 5245, izbris 7. 2. 2003; 52450, vpis
7. 2. 2003; 52471, vpis 7. 2. 2003; 52472,
vpis 7. 2. 2003; 52473, vpis 7. 2. 2003;
52481, vpis 7. 2. 2003; 52485, vpis 7. 2.
2003; 52486, vpis 7. 2. 2003; 52487, vpis
7. 2. 2003; 5250, izbris 7. 2. 2003;
52500, vpis 7. 2. 2003; 5261, izbris 7. 2.
2003; 52610, vpis 7. 2. 2003; 5272, izbris
7. 2. 2003; 52720, vpis 7. 2. 2003; 6023,
izbris 7. 2. 2003; 60230, vpis 7. 2. 2003;
6024, izbris 7. 2. 2003; 60240, vpis 7. 2.
2003; 6220, izbris 7. 2. 2003; 62200, vpis
7. 2. 2003; 6323, izbris 7. 2. 2003;
63230, vpis 7. 2. 2003; 63300, izbris 7. 2.
2003; 63300, vpis 7. 2. 2003; 6340, izbris
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7. 2. 2003; 63400, vpis 7. 2. 2003; 6420,
izbris 7. 2. 2003; 64200, vpis 7. 2. 2003;
6521, izbris 7. 2. 2003; 65210, vpis 7. 2.
2003; 7020, izbris 7. 2. 2003; 70200, vpis
7. 2. 2003; 71100, vpis 7. 2. 2003; 7123,
izbris 7. 2. 2003; 71230, vpis 7. 2. 2003;
7133, izbris 7. 2. 2003; 71330, vpis 7. 2.
2003; 7134, izbris 7. 2. 2003; 71340, vpis
7. 2. 2003; 7210, izbris 7. 2. 2003; 72100,
vpis 7. 2. 2003; 7220, izbris 7. 2. 2003;
72210, vpis 7. 2. 2003; 72220, vpis 7. 2.
2003; 7230, izbris 7. 2. 2003; 72300, vpis
7. 2. 2003; 7240, izbris 7. 2. 2003;
72400, vpis 7. 2. 2003; 7250, izbris 7. 2.
2003; 72500, vpis 7. 2. 2003; 7260, izbris
7. 2. 2003; 72600, vpis 7. 2. 2003; 7412,
izbris 7. 2. 2003; 74120, vpis 7. 2. 2003;
7413, izbris 7. 2. 2003; 74130, vpis 7. 2.
2003; 7414, izbris 7. 2. 2003; 74140, vpis
7. 2. 2003; 7430, izbris 7. 2. 2003; 74300,
vpis 7. 2. 2003; 74831, izbris 7. 2. 2003;
74832, izbris 7. 2. 2003; 74833, izbris
7. 2. 2003; 74843, izbris 7. 2. 2003;
74851, vpis 7. 2. 2003; 74852, vpis 7. 2.
2003; 74853, vpis 7. 2. 2003; 74873, vpis
7. 2. 2003; 80422, izbris 7. 2. 2003;
80422, vpis 7. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 27. 6. 2002.

Rg 1647
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01516 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa PRUSNIK,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., sedež:
BRITOF 59 A, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/00781/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA
ZASTOPNIKA s temile podatki:

Matična številka: 5326397
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor PRUSNIK JOŽEF, BRITOF 59 A,
4000 KRANJ, razrešitev: 1. 7. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor PRUSNIK
ŠPELA, BRITOF 59 A, 4000 KRANJ,
imenovanje: 1. 7. 2002.

Rg 1677
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01730 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa DOMPLAN,
družba za inženiring, nepremičnine,
urbanizem in energetiko, d.d., sedež:
BLEIWEISOVA 14, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/00189/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBE POSLOVNEGA NASLOVA
DRUŽBE, ČLANOV NADZORNEGA SVETA,
STATUTA, DEJAVNOSTI IN USKLADITEV
DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična številka: 5015375
Sedež: Bleiweisova cesta 14, 4000

KRANJ
Člani nadzornega sveta: SLAPNIČAR

JOŽE, izstop 26. 8. 2002; MIKLAVČIČ IVO,
izstop 26. 8. 2002; VILFAN FRANC, vstop
26. 8. 2002; KRČ ANDREJ, vstop 26. 8.
2002.

Dejavnost: 40113, vpis 7. 2. 2003;
40132, vpis 7. 2. 2003; 4020, izbris 7. 2.
2003; 40210, vpis 7. 2. 2003; 40221, vpis
7. 2. 2003; 40222, vpis 7. 2. 2003; 4030,
izbris 7. 2. 2003; 40300, vpis 7. 2. 2003;
4511, izbris 7. 2. 2003; 45110, vpis 7. 2.
2003; 4522, izbris 7. 2. 2003; 45220, vpis

7. 2. 2003; 4523, izbris 7. 2. 2003;
45230, vpis 7. 2. 2003; 4524, izbris 7. 2.
2003; 45240, vpis 7. 2. 2003; 4525, izbris
7. 2. 2003; 45250, vpis 7. 2. 2003; 4533,
izbris 7. 2. 2003; 45330, vpis 7. 2. 2003;
4541, izbris 7. 2. 2003; 45410, vpis 7. 2.
2003; 4542, izbris 7. 2. 2003; 45420, vpis
7. 2. 2003; 4543, izbris 7. 2. 2003;
45430, vpis 7. 2. 2003; 4544, izbris 7. 2.
2003; 45441, vpis 7. 2. 2003; 45442, vpis
7. 2. 2003; 4545, izbris 7. 2. 2003;
45450, vpis 7. 2. 2003; 5151, izbris 7. 2.
2003; 51510, vpis 7. 2. 2003; 5153, izbris
7. 2. 2003; 51530, vpis 7. 2. 2003; 5154,
izbris 7. 2. 2003; 51540, vpis 7. 2. 2003;
5244, izbris 7. 2. 2003; 52440, vpis 7. 2.
2003; 5245, izbris 7. 2. 2003; 52450, vpis
7. 2. 2003; 6713, izbris 7. 2. 2003; 67130,
vpis 7. 2. 2003; 7010, izbris 7. 2. 2003;
70110, vpis 7. 2. 2003; 70120, vpis 7. 2.
2003; 7020, izbris 7. 2. 2003; 70200, vpis
7. 2. 2003; 7031, izbris 7. 2. 2003; 70310,
vpis 7. 2. 2003; 7032, izbris 7. 2. 2003;
70320, vpis 7. 2. 2003; 71100, vpis 7. 2.
2003; 71210, vpis 7. 2. 2003; 71320, vpis
7. 2. 2003; 7133, izbris 7. 2. 2003; 71330,
vpis 7. 2. 2003; 7134, izbris 7. 2. 2003;
71340, vpis 7. 2. 2003; 7210, izbris 7. 2.
2003; 72100, vpis 7. 2. 2003; 7220, izbris
7. 2. 2003; 72210, vpis 7. 2. 2003;
72220, vpis 7. 2. 2003; 7240, izbris 7. 2.
2003; 72400, vpis 7. 2. 2003; 7412, izbris
7. 2. 2003; 74120, vpis 7. 2. 2003; 7413,
izbris 7. 2. 2003; 74130, vpis 7. 2. 2003;
7414, izbris 7. 2. 2003; 74140, vpis 7. 2.
2003; 7415, izbris 7. 2. 2003; 74150, vpis
7. 2. 2003; 7420, izbris 7. 2. 2003; 74201,
vpis 7. 2. 2003; 74202, vpis 7. 2. 2003;
74203, vpis 7. 2. 2003; 74204, vpis 7. 2.
2003; 74300, vpis 7. 2. 2003; 7470, izbris
7. 2. 2003; 74700, vpis 7. 2. 2003; 7483,
izbris 7. 2. 2003; 7484, izbris 7. 2. 2003;
74851, vpis 7. 2. 2003; 74852, vpis 7. 2.
2003; 74853, vpis 7. 2. 2003; 74873, vpis
7. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 9. 9. 2002.

Rg 1678
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01745 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa TAAS – ŠTEBLAJ,
svetovanje, storitve in trgovina, d.n.o.,
sedež: ALPSKA 37/B, 4248 LESCE,
vpisanem pod vložno št. 1/06321/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
PREOBLIKOVANJE IZ D.N.O. V D.O.O.,
SPREMEMBA FIRME IN SKR. FIRME,
SEDEŽA, OSNOVNEGA KAPITALA IN
VLOŽKOV DRUŽBENIKOV, ZASTOPNIKOV,
AKTA, USKLADITEV DEJAVNOSTI s temile
podatki:

Matična številka: 1338331
Firma: TAAS, svetovanje, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TAAS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranjska cesta 4, 4240

RADOVLJICA
Osnovni kapital: 2.464.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEBLAJ ANTON, C. 1.

MAJA 132, 4270 JESENICE, osnovni
vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
28. 8. 2002; ŠTEBLAJ SONJA, C. 1. MAJA

132, 4270 JESENICE, osnovni vložek: 0
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 28. 8.
2002; ŠTEBLAJ ANTON, C. 1. maja 132,
4270 JESENICE, osnovni vložek:
2.464.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŠTEBLAJ ANTON, C. 1. MAJA 132,
4270 JESENICE, razrešitev: 28. 8. 2002,
zastopa brez omejitev; ostalo ŠTEBLAJ
SONJA, C. 1. MAJA 132, 4270 JESENICE,
razrešitev: 28. 8. 2002, namestnik
direktorja zastopa brez omejitev; direktor
ŠTEBLAJ ANTON, C. 1. maja 132, 4270
JESENICE, imenovanje: 28. 8. 2002,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5161, izbris 7. 2. 2003;
5170, izbris 7. 2. 2003; 51810, vpis 7. 2.
2003; 51900, vpis 7. 2. 2003; 7010, izbris
7. 2. 2003; 70110, vpis 7. 2. 2003; 70120,
vpis 7. 2. 2003; 7440, izbris 7. 2. 2003;
74400, vpis 7. 2. 2003; 74833, izbris 7. 2.
2003; 74843, izbris 7. 2. 2003; 74853,
vpis 7. 2. 2003; 74873, vpis 7. 2. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 8. 2002.

Razno: Preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. vpisana s sklepom Srg 1745/2002
z dne 7. 2. 2003.

Rg 1920
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00094 z dne 31. 1.
2003 pri subjektu vpisa ALPMETAL & CO,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Selca,
sedež: SELCA, 4227 SELCA, vpisanem
pod vložno št. 1/04425/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: POVEČANJE
OSNOVNEGA KAPITALA, OSNOVNIH
VLOŽKOV, SPREMEMBA DRUŽBENIKA,
DEJAVNOSTI IN DRUŽBENE POGODBE s
temile podatki:

Matična številka: 5721245
Osnovni kapital: 5.764.300,00 SIT
Ustanovitelji: GOLIJA FRANC, SELCA

86, 4227 SELCA, osnovni vložek:
3.170.365 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1993; GOLIJA MARJETICA, SELCA 86,
4227 SELCA, osnovni vložek: 2.017.505
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1998;
ALPMETAL & CO, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Selca, SELCA, 4227 SELCA,
osnovni vložek: 576.430 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 2001.

Dejavnost: 55111, vpis 31. 1. 2003;
55112, vpis 31. 1. 2003; 55302, vpis 31. 1.
2003; 55401, vpis 31. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 21. 12. 2001.

Rg 2049
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00737 z dne 27. 1.
2003 pri subjektu vpisa LIMOS, loška
industrija mesnopredelovalne opreme
in strojev, d.o.o., sedež: KIDRIČEVA C.
51, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/00108/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA
DRUŽBENIKA ZARADI ODSVOJITVE
POSLOVNEGA DELEŽA, SPREMEMBA
ZASTOPNIKA s temile podatki:

Matična številka: 5071941
Ustanovitelji: HRANILNO KREDITNA

SLUŽBA SLOVENSKA HRANILNICA IN
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POSOJILNICA, Kranj, p.o., LIKOZARJEVA
1, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
9.659.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 12. 2001; STIMACOMP ŠKOFJA
LOKA, D.O.O., LJUBLJANSKA C. 1, 4220
ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek: 9.659.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor BREZAR TOMAŽ, ŽABNICA 7,
4209 ŽABNICA, razrešitev: 28. 2. 2002;
ostalo SUŠNIK JANEZ, SP0DNJI TRG 13,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 1. 3.
2002, začasni direktor; prokurist STARMAN
ALEŠ, LJUBLJANSKA C. 1, 4220 ŠKOFJA
LOKA, imenovanje: 15. 2. 2002.

Rg 2052

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2002/00795 z dne 27. 1.
2003 pri subjektu vpisa ALPKEM,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
sedež: STRUŽEVO 66, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/04400/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA,
SPREMEMBA POSLOVNEGA DELEŽA IN
AKTA O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5725682
Osnovni kapital: 2.590.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUC MATJAŽ,

CANKARJEVA 40, 4240 RADOVLJICA,
osnovni vložek: 2.590.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1993.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 3. 2002.

Rg 2060
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00907 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa CMC SYSTEM,
proizvodnja, trgovina in storitve, Lesce,
d.o.o., sedež: ALPSKA 43, 4248 LESCE,
vpisanem pod vložno št. 1/01765/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA
DRUŽBENIKOV, ZASTOPNIKOV IN
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 5443067
Ustanovitelji: PETERLIN OTMAR,

VRESKOVO 74 B, 1420 TRBOVLJE,
osnovni vložek: 672.700 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 12. 1997; PETERLIN MITJA,
VRESKOVO 74 B, 1420 TRBOVLJE,
osnovni vložek: 434.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 4. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PETERLIN OTMAR, VRESKOVO 74
B, 1420 TRBOVLJE, razrešitev: 3. 4. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor PETERLIN
MITJA, VRESKOVO 74 B, 1420 TRBOVLJE,
imenovanje: 3. 4. 2002; direktor PETERLIN
GREG0R, VRHOVCI XIV/3, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 3. 4. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 5. 12. 2002.

Rg 2073
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01094 z dne 20. 1.
2003 pri subjektu vpisa JUMA, podjetje
za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: KIDRIČEVA CESTA
93, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/04432/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBE
DRUŽBENIKOV s temile podatki:

Matična številka: 5723744
Ustanovitelji: ŠAVS JURIJ, SAJOVČEVO

NASELJE 42, 4208 ŠENČUR, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4.
2002; BALANT MARJAN, VISOKO 158,
4212 VISOKO, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, izstop: 19. 4. 2002; ST TREND,
inženiring in proizvodnja strojne opreme,
d.o.o., Kidričeva cesta 93, 4220 ŠKOFJA
LOKA, osnovni vložek: 153.594.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 2002; TSO,
razvoj in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.,
Dolenji Suhor 17, 8343 DRAGATUŠ,
osnovni vložek: 153.594.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 4. 2002.

Rg 2076
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01116 z dne 22. 1.
2003 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNO
PODJETJE KRANJ d.o.o., sedež:
BLEIWEIOSVA 6, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/00113/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: VPIS SKRAJŠANE
FIRME s temile podatki:

Matična številka: 5077133
Skrajšana firma: PPK d.o.o.

Rg 2449
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00028 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa ALPE ADRIA
INTERNATIONAL, mednarodni rezer-
vacijski sistem, turizem in trgovina,
d.o.o., sedež: DRAGA BREZARJA 9,
4000 KRANJ, vpisanem pod vložno št.
1/01305/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBE AKTA O USTA-
NOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5399785
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi z dne 15. 11. 2001.

Rg 2460
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00035 z dne 27. 1.
2003 pri subjektu vpisa INNERVIEW,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., sedež: RO-
DINE 26, 4274 ŽIROVNICA, vpisanem
pod vložno št. 1/05547/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBE
DEJAVNOSTI IN AKTA O USTANOVITVI s
temile podatki:

Matična številka: 5904579
Dejavnost: 55100, vpis 27. 1. 2003;

55210, vpis 27. 1. 2003; 55220, vpis
27. 1. 2003; 55231, vpis 27. 1. 2003;
55232, vpis 27. 1. 2003; 55233, vpis
27. 1. 2003; 55234, vpis 27. 1. 2003;
55239, vpis 27. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 14. 1. 2003.

Rg 22036
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02044 z dne 4. 12.
2002 pri subjektu vpisa DA – MI – URBIČ,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šenčur, sedež: GASILSKA 41, 4208
ŠENČUR, vpisanem pod vložno št.
1/03981/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN VLOŽKA, SPREMEMBA AKTA
O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5668417
Ustanovitelji: URBIČ EMIRA, GASILSKA

41, 4208 ŠENČUR, osnovni vložek:
2.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1994.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 9. 2002.

KRŠKO

Rg 71
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00737 z dne 17. 12.
2002 pri subjektu vpisa MAŠINOIMPEX
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino
d.o.o., sedež: Šentlenart 76 b, 8250
BREŽICE, vpisanem pod vložno št.
1/03914/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: razrešitev prokurista s temile
podatki:

Matična številka: 5533635
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist GERJEVIČ HELENA, Šentlenart
76 b, 8250 BREŽICE, razrešitev: 1. 9.
2002.

Rg 1580
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00710 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa SAVA industrija
gradbenega materiala d.o.o. Velika vas,
sedež: Velika vas 62 a, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM, vpisanem pod vložno št.
1/00125/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov, članov
nadzornega sveta, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5249694
Ustanovitelji: KAPITALSKI SKLAD

POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE d.d., Dunajska
56, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
21.443.108,06 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 2. 2000; ARNULF PAUL ERICH EMI-
LIO, Fasanenstrasse 15, BAIENFURT,
osnovni vložek: 5.360.777 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 8. 2000;
UPRAVIČENCI DO NAKUPA PO-
SLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI –
DELAVCI, n, 8273 N, osnovni vložek:
35.738.513,44 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 6. 2000; BEDNARŠEK MARIJA, Cesta
krških žrtev 48, 8270 KRŠKO, osnovni
vložek: 97.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 2000; JORDAN MIRKO, Gorenja
cesta 18, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
osnovni vložek: 272.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; KODRIČ ANTON,
Dolenje Skopice 22, 8262 KRŠKA VAS,
osnovni vložek: 252.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; KOLČAN ANTON,
Lokve 17, 8280 BRESTANICA, osnovni
vložek: 16.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 2000; LEKŠE IVAN, Libelj 4, 8273
LESKOVEC, osnovni vložek: 205.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 6. 2000; MOLAN
IVAN I, Zdole 29a, 8272 ZDOLE, osnovni
vložek: 37.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 2000; MULEJ JOŽE, Cesta krških
žrtev 110, 8270 KRŠKO, osnovni vložek:
56.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
2000; POŽUN DARKO, Narpelj 38, 8270
KRŠKO, osnovni vložek: 7.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 18. 12. 2002;
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ROSTOHAR REZIKA, Golek 4, 8270
KRŠKO, osnovni vložek: 313.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 6. 2000; STIPIČ
MARTIN, Planina 7, 8312 PODBOČJE,
osnovni vložek: 223.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; TOMAŽIN MARIJA,
Veniše 60, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, osnovni vložek: 186.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 6. 2000; TOMAŽIN
ANTON, Gmajna 37, 8274 RAKA, osnovni
vložek: 244.120,68 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; RADAK MILIVOJ,
Sallaumines 4b, 1420 TRBOVLJE, osnovni
vložek: 7.129.746,26 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; MALOVRH JANEZ,
Sallaumines 5b, 1420 TRBOVLJE, osnovni
vložek: 7.129.746,26 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; POTRPIN RUDOLF,
Sallaumines 5a, 1420 TRBOVLJE, osnovni
vložek: 7.129.746,26 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; BLAZNEK FRANC, Ce-
sta Tončke Čep 103, 1420 TRBOVLJE,
osnovni vložek: 7.129.746,26 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 6. 2000; PROSEVC
JOŽEF, Kapele 2, 8258 KAPELE, osnovni
vložek: 7.129.746,26 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 6. 2000; SLOVENSKA
RAZVOJNA DRUŽBA d.d., Dunajska 160,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
38.121.081 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 2.
2002; KAPITALSKA DRUŽBA
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA d.d., Dunajska 56, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.913.678,27
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 2002;
CEMENTARNA TRBOVLJE d.d., Trbovlje,
Kolodvorska c. 5, Kolodvorska cesta 5,
1420 TRBOVLJE, osnovni vložek:
82.354.297,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
25. 4. 2002; DPB VIZIJA pooblaščena
investicijska družba d.d. Ljubljana, Dunajska
156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
118.561.700,23 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 2002; PETRA inženiring, proizvodnja
in trgovina Brežice d.o.o., Milavčeva 16,
8250 BREŽICE, osnovni vložek:
14.266.992,52 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 2000.

Člani nadzornega sveta: GOLE FRANC,
vstop 7. 6. 2002; ŠKRLJ ANTON, vstop
7. 6. 2002; HORVAT VIDA, vstop 1. 7.
2000.

Dejavnost: 01411, vpis 29. 1. 2003;
01412, vpis 29. 1. 2003; 26630, vpis
29. 1. 2003; 26660, vpis 29. 1. 2003;
4544, izbris 29. 1. 2003; 45441, vpis
29. 1. 2003; 45442, vpis 29. 1. 2003;
52461, vpis 29. 1. 2003; 52462, vpis
29. 1. 2003; 7420, izbris 29. 1. 2003;
74201, vpis 29. 1. 2003; 74202, vpis
29. 1. 2003; 74203, vpis 29. 1. 2003;
74204, vpis 29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 20. 12. 2002.

Rg 1589
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00765 z dne 3. 2.
2003 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA K
trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Mladinska 12, 8250 BREŽICE, vpisanem
pod vložno št. 1/04100/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5947740

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor FILIPČIČ KRUNOSLAV, Bizeljska
cesta 59, 8250 BREŽICE, razrešitev: 1. 10.
2002, brez omejitev; direktor FILIPČIČ
PATRICIJA, Bizeljska cesta 59, 8250
BREŽICE, imenovanje: 1. 10. 2002, brez
omejitev.

Rg 1590
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00767 z dne 3. 2.
2003 pri subjektu vpisa K LEASING
trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Mladinska 12, 8250 BREŽICE, vpisanem
pod vložno št. 1/02444/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5725976
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor FILIPČIČ KRUNOSLAV, Bizeljska c.
59, 8250 BREŽICE, razrešitev: 1. 10.
2002, zastopa brez omejitev; direktor
BOŽIČ DAMIJAN, Golek 5, 8270 KRŠKO,
imenovanje: 1. 10. 2002, brez omejitev.

Rg 18428

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2002/00750 z dne 30. 9.
2002 pri subjektu vpisa VINO BREŽICE
proizvodnja in trgovina d.d., sedež: Ce-
sta bratov Cerjakov 33, 8250 BREŽICE,
vpisanem pod vložno št. 1/00218/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5132347
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor RECER KARL, Cesta bratov
Milavcev 1, 8250 BREŽICE, razrešitev:
1. 9. 2002, zastopa brez omejitev, kot
glavni direktor; direktor PEGAM MATJAŽ,
Črnc 54, 8250 BREŽICE, imenovanje: 1. 9.
2002, brez omejitev.

Rg 21936
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00803 z dne 3. 12.
2002 pri subjektu vpisa VINO BREŽICE
proizvodnja in trgovina d.d., sedež: Ce-
sta bratov Cerjakov 33, 8250 BREŽICE,
vpisanem pod vložno št. 1/00218/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba dejavnosti, nadzornega sveta
in statuta družbe s temile podatki:

Matična številka: 5132347
Člani nadzornega sveta: GROFF

MARIJAN, izstop 24. 10. 2002; OKORN
FRANC, izstop 24. 10. 2002; HORVAT
JOŽE, izstop 24. 10. 2002; PRVINŠEK
FRANC, izstop 24. 10. 2002; BLAŽIČ
JANEZ, izstop 24. 10. 2002; PŠENIČNIK
MILENA, izstop 24. 10. 2002; ŠETINC
LENART, izstop 24. 10. 2002; GROFF
MARIJAN, vstop 24. 10. 2002; HORVAT
JOŽE, vstop 24. 10. 2002; ANDROJNA
ROMAN, vstop 24. 10. 2002; ZALOKAR
BRANKO, vstop 24. 10. 2002; ŠPILER
ALEKSANDRA, vstop 24. 10. 2002;
OKORN FRANC, vstop 24. 10. 2002;
ŠETINC LENART, vstop 24. 10. 2002.

Dejavnost: 0111, izbris 3. 12. 2002;
0112, izbris 3. 12. 2002; 01131, izbris
3. 12. 2002; 01131, vpis 3. 12. 2002;
01132, izbris 3. 12. 2002; 0121, izbris
3. 12. 2002; 0122, izbris 3. 12. 2002;

0123, izbris 3. 12. 2002; 0124, izbris
3. 12. 2002; 0125, izbris 3. 12. 2002;
0130, izbris 3. 12. 2002; 01411, izbris
3. 12. 2002; 01412, izbris 3. 12. 2002;
0142, izbris 3. 12. 2002; 0150, izbris
3. 12. 2002; 01500, vpis 3. 12. 2002;
1511, izbris 3. 12. 2002; 1512, izbris 3. 12.
2002; 1513, izbris 3. 12. 2002; 1520,
izbris 3. 12. 2002; 1531, izbris 3. 12.
2002; 1532, izbris 3. 12. 2002; 15320,
vpis 3. 12. 2002; 1533, izbris 3. 12. 2002;
1541, izbris 3. 12. 2002; 1542, izbris
3. 12. 2002; 1543, izbris 3. 12. 2002;
1551, izbris 3. 12. 2002; 1552, izbris
3. 12. 2002; 1561, izbris 3. 12. 2002;
1562, izbris 3. 12. 2002; 1571, izbris
3. 12. 2002; 1572, izbris 3. 12. 2002;
1581, izbris 3. 12. 2002; 15811, izbris
3. 12. 2002; 15812, izbris 3. 12. 2002;
1582, izbris 3. 12. 2002; 1583, izbris
3. 12. 2002; 1584, izbris 3. 12. 2002;
1585, izbris 3. 12. 2002; 1586, izbris
3. 12. 2002; 1587, izbris 3. 12. 2002;
1588, izbris 3. 12. 2002; 1589, izbris
3. 12. 2002; 1591, izbris 3. 12. 2002;
15910, vpis 3. 12. 2002; 1592, izbris
3. 12. 2002; 15920, vpis 3. 12. 2002;
1593, izbris 3. 12. 2002; 15930, vpis
3. 12. 2002; 1594, izbris 3. 12. 2002;
15940, vpis 3. 12. 2002; 1595, izbris
3. 12. 2002; 15950, vpis 3. 12. 2002;
1596, izbris 3. 12. 2002; 15960, vpis
3. 12. 2002; 1597, izbris 3. 12. 2002;
1598, izbris 3. 12. 2002; 15980, vpis
3. 12. 2002; 50101, izbris 3. 12. 2002;
50101, vpis 3. 12. 2002; 50102, izbris
3. 12. 2002; 50102, vpis 3. 12. 2002;
50103, izbris 3. 12. 2002; 50103, vpis
3. 12. 2002; 5020, izbris 3. 12. 2002;
50301, izbris 3. 12. 2002; 50301, vpis
3. 12. 2002; 50302, izbris 3. 12. 2002;
50302, vpis 3. 12. 2002; 50303, izbris
3. 12. 2002; 50303, vpis 3. 12. 2002;
50401, izbris 3. 12. 2002; 50401, vpis
3. 12. 2002; 50402, izbris 3. 12. 2002;
50402, vpis 3. 12. 2002; 50403, izbris
3. 12. 2002; 50403, vpis 3. 12. 2002;
50404, izbris 3. 12. 2002; 5050, izbris
3. 12. 2002; 50501, vpis 3. 12. 2002;
50502, vpis 3. 12. 2002; 5111, izbris
3. 12. 2002; 51110, vpis 3. 12. 2002;
5112, izbris 3. 12. 2002; 51120, vpis 3. 12.
2002; 5113, izbris 3. 12. 2002; 51130, vpis
3. 12. 2002; 5114, izbris 3. 12. 2002;
51140, vpis 3. 12. 2002; 5115, izbris 3. 12.
2002; 51150, vpis 3. 12. 2002; 5116, izbris
3. 12. 2002; 51160, vpis 3. 12. 2002;
5117, izbris 3. 12. 2002; 51170, vpis 3. 12.
2002; 5118, izbris 3. 12. 2002; 51180,
vpis 3. 12. 2002; 5119, izbris 3. 12. 2002;
51190, vpis 3. 12. 2002; 5121, izbris 3. 12.
2002; 51210, vpis 3. 12. 2002; 5122,
izbris 3. 12. 2002; 51220, vpis 3. 12.
2002; 5123, izbris 3. 12. 2002; 51230,
vpis 3. 12. 2002; 5124, izbris 3. 12. 2002;
51240, vpis 3. 12. 2002; 5125, izbris
3. 12. 2002; 51250, vpis 3. 12. 2002;
5131, izbris 3. 12. 2002; 51310, vpis 3. 12.
2002; 5132, izbris 3. 12. 2002; 51320,
vpis 3. 12. 2002; 5133, izbris 3. 12. 2002;
51330, vpis 3. 12. 2002; 5134, izbris
3. 12. 2002; 51340, vpis 3. 12. 2002;
5135, izbris 3. 12. 2002; 51350, vpis
3. 12. 2002; 5136, izbris 3. 12. 2002;
51360, vpis 3. 12. 2002; 5137, izbris
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3. 12. 2002; 51370, vpis 3. 12. 2002;
5138, izbris 3. 12. 2002; 51380, vpis
3. 12. 2002; 5139, izbris 3. 12. 2002;
51390, vpis 3. 12. 2002; 5141, izbris 3. 12.
2002; 51410, vpis 3. 12. 2002; 5142,
izbris 3. 12. 2002; 51420, vpis 3. 12.
2002; 5143, izbris 3. 12. 2002; 51430,
vpis 3. 12. 2002; 5144, izbris 3. 12. 2002;
51440, vpis 3. 12. 2002; 5145, izbris
3. 12. 2002; 51450, vpis 3. 12. 2002;
5147, izbris 3. 12. 2002; 51470, vpis 3. 12.
2002; 5151, izbris 3. 12. 2002; 51510, vpis
3. 12. 2002; 5152, izbris 3. 12. 2002;
51520, vpis 3. 12. 2002; 5153, izbris
3. 12. 2002; 51530, vpis 3. 12. 2002;
5154, izbris 3. 12. 2002; 51540, vpis
3. 12. 2002; 5155, izbris 3. 12. 2002;
51550, vpis 3. 12. 2002; 5156, izbris
3. 12. 2002; 51560, vpis 3. 12. 2002;
5157, izbris 3. 12. 2002; 51570, vpis
3. 12. 2002; 5161, izbris 3. 12. 2002;
5162, izbris 3. 12. 2002; 5163, izbris
3. 12. 2002; 5164, izbris 3. 12. 2002;
5165, izbris 3. 12. 2002; 5166, izbris
3. 12. 2002; 5170, izbris 3. 12. 2002;
51810, vpis 3. 12. 2002; 51820, vpis
3. 12. 2002; 51830, vpis 3. 12. 2002;
51840, vpis 3. 12. 2002; 51850, vpis
3. 12. 2002; 51870, vpis 3. 12. 2002;
51880, vpis 3. 12. 2002; 51900, vpis
3. 12. 2002; 5211, izbris 3. 12. 2002;
52110, vpis 3. 12. 2002; 5212, izbris
3. 12. 2002; 52120, vpis 3. 12. 2002;
5221, izbris 3. 12. 2002; 52210, vpis
3. 12. 2002; 5222, izbris 3. 12. 2002;
52220, vpis 3. 12. 2002; 5223, izbris
3. 12. 2002; 52230, vpis 3. 12. 2002;
5224, izbris 3. 12. 2002; 52240, vpis
3. 12. 2002; 5225, izbris 3. 12. 2002;
52250, vpis 3. 12. 2002; 5226, izbris
3. 12. 2002; 52260, vpis 3. 12. 2002;
5227, izbris 3. 12. 2002; 52270, vpis
3. 12. 2002; 5233, izbris 3. 12. 2002;
52330, vpis 3. 12. 2002; 5241, izbris
3. 12. 2002; 52410, vpis 3. 12. 2002;
5242, izbris 3. 12. 2002; 52420, vpis
3. 12. 2002; 5243, izbris 3. 12. 2002;
52430, vpis 3. 12. 2002; 5244, izbris
3. 12. 2002; 52440, vpis 3. 12. 2002;
5245, izbris 3. 12. 2002; 52450, vpis
3. 12. 2002; 52461, izbris 3. 12. 2002;
52461, vpis 3. 12. 2002; 52462, izbris
3. 12. 2002; 52462, vpis 3. 12. 2002;
52463, izbris 3. 12. 2002; 52463, vpis
3. 12. 2002; 52471, izbris 3. 12. 2002;
52472, izbris 3. 12. 2002; 52472, vpis
3. 12. 2002; 52473, izbris 3. 12. 2002;
52481, izbris 3. 12. 2002; 52481, vpis
3. 12. 2002; 52482, izbris 3. 12. 2002;
52483, izbris 3. 12. 2002; 52483, vpis
3. 12. 2002; 52484, izbris 3. 12. 2002;
52484, vpis 3. 12. 2002; 52485, izbris
3. 12. 2002; 52485, vpis 3. 12. 2002;
52486, izbris 3. 12. 2002; 52486, vpis
3. 12. 2002; 52487, izbris 3. 12. 2002;
52487, vpis 3. 12. 2002; 52488, izbris
3. 12. 2002; 52488, vpis 3. 12. 2002;
5250, izbris 3. 12. 2002; 52500, vpis
3. 12. 2002; 5261, izbris 3. 12. 2002;
52610, vpis 3. 12. 2002; 5262, izbris
3. 12. 2002; 52620, vpis 3. 12. 2002;
5263, izbris 3. 12. 2002; 52630, vpis
3. 12. 2002; 5271, izbris 3. 12. 2002;
5272, izbris 3. 12. 2002; 5273, izbris
3. 12. 2002; 5274, izbris 3. 12. 2002;

55301, izbris 3. 12. 2002; 55301, vpis
3. 12. 2002; 55302, izbris 3. 12. 2002;
55302, vpis 3. 12. 2002; 55400, vpis
3. 12. 2002; 55401, izbris 3. 12. 2002;
55403, izbris 3. 12. 2002; 5551, izbris
3. 12. 2002; 55510, vpis 3. 12. 2002;
5552, izbris 3. 12. 2002; 55520, vpis
3. 12. 2002; 6023, izbris 3. 12. 2002;
60230, vpis 3. 12. 2002; 6024, izbris
3. 12. 2002; 60240, vpis 3. 12. 2002;
6311, izbris 3. 12. 2002; 63110, vpis 3. 12.
2002; 6312, izbris 3. 12. 2002; 63120,
vpis 3. 12. 2002; 6330, izbris 3. 12. 2002;
63300, vpis 3. 12. 2002; 6340, izbris
3. 12. 2002; 63400, vpis 3. 12. 2002;
6523, izbris 3. 12. 2002; 65230, vpis
3. 12. 2002; 7020, izbris 3. 12. 2002;
70200, vpis 3. 12. 2002; 7121, izbris
3. 12. 2002; 71210, vpis 3. 12. 2002;
7131, izbris 3. 12. 2002; 71310, vpis 3. 12.
2002; 7240, izbris 3. 12. 2002; 72400,
vpis 3. 12. 2002; 7310, izbris 3. 12. 2002;
73102, vpis 3. 12. 2002; 73103, vpis
3. 12. 2002; 7412, izbris 3. 12. 2002;
74120, vpis 3. 12. 2002; 7413, izbris 3. 12.
2002; 74130, vpis 3. 12. 2002; 7414, izbris
3. 12. 2002; 74140, vpis 3. 12. 2002;
7430, izbris 3. 12. 2002; 74300, vpis
3. 12. 2002; 7440, izbris 3. 12. 2002;
74400, vpis 3. 12. 2002; 7482, izbris
3. 12. 2002; 74820, vpis 3. 12. 2002;
74841, izbris 3. 12. 2002; 74842, izbris
3. 12. 2002; 74843, izbris 3. 12. 2002;
74871, vpis 3. 12. 2002; 74872, vpis
3. 12. 2002; 74873, vpis 3. 12. 2002;
9232, izbris 3. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
na podlagi sklepa skupščine z dne 23. 10.
2002.

LJUBLJANA

Rg 8
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21106 z dne 17. 12.
2002 pri subjektu vpisa LEVICOM –
LEVINGER elektro, telefonske in
podatkovne instalacije, d.o.o., sedež:
Cesta pod goro 36, 1353 BOROVNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/25770/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba firme, osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti, naslova ustanovitelja in
zastopnika, akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5871069
Firma: LEVICOM – LEVINGER, elektro,

telefonske in podatkovne instalacije ter
izgradnja in vzdrževanje TK omrežja,
d.o.o.

Osnovni kapital: 5.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEVINGER ALEN, Slivice

20 b, 1380 CERKNICA, osnovni vložek:
5.700.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor LEVINGER ALEN, Slivice 20 b,
1380 CERKNICA, imenovanje: 2. 9. 1994,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
17. 12. 2002; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
17. 12. 2002; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., izbris 17. 12. 2002; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n., vpis 17. 12. 2002;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
17. 12. 2002; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 17. 12. 2002; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, izbris
17. 12. 2002; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 17. 12. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
17. 12. 2002; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 17. 12. 2002; 5540 Točenje
pijač in napitkov, izbris 17. 12. 2002;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 17. 12. 2002; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, vpis 17. 12. 2002; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 17. 12. 2002; 5551 Storitve menz,
izbris 17. 12. 2002; 55510 Dejavnost menz,
vpis 17. 12. 2002; 6024 Cestni tovorni
promet, izbris 17. 12. 2002; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 17. 12. 2002; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
17. 12. 2002; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 17. 12. 2002;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
17. 12. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
17. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 24. 12. 2001.

Rg 177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/08655 z dne 16. 12.
2002 pri subjektu vpisa LOGNET poslovno
svetovanje, d.o.o., sedež: Novakova ulica
št. 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/35110/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 1647148
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor LOGAR HELENA, Oktobrske
revolucije 18c, 6310 IZOLA, imenovanje:
17. 9. 2002; direktor LOGAR MATJAŽ,
Vojkova ulica št. 77, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 17. 9. 2002.

Rg 614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09059 z dne
30. 12. 2002 pri subjektu vpisa MISTRA
QMS d.o.o. podjetje za zagotavljanje
kakovosti in tehnični nadzor, sedež:
Dvoržakova 5/1, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30548/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba ustanovitelja, zastopnika,
dejavnosti ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična številka: 1294539
Ustanovitelji: VERČIČ MIJA, Slomškova

ulica 16, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
420.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 9.
2002; RADOVANOVIĆ STEVAN, Pražakova
16, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
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2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
2000.

Dejavnost: 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 30. 12. 2002;
74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 30. 12. 2002; 80422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n, vpis 30. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 20. 12. 2002.

Rg 692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10074 z dne 3. 1.
2003 pri subjektu vpisa BIROX servis,
prodaja biro opreme in elektronike d.o.o.
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 261,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/10831/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5460263
Ustanovitelji: MILAKOVIĆ DEJAN,

Topniška 45, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 3.533.371,21 SIT, ne odgovarja,
izstop: 19. 11. 2002; PLAZNIK UROŠ,
Trdinova cesta 34, 1230 DOMŽALE,
osnovni vložek: 7.066.742,42 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor MILAKOVIČ DEJAN, Topniška 45,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 11.
2002, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik DEMŠAR RADO, Jamnikarjeva
14, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 11.
2002, zastopa družbo v funkciji vodje
tehničnega sektorja brez omejitev;
družbenik PLAZNIK UROŠ, Trdinova 34,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 19. 11. 2002,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
PLAZNIK UROŠ, Trdinova cesta 34, 1230
DOMŽALE, imenovanje: 19. 11. 2002;
prokurist DEMŠAR RADO, Breg pri
Borovnici 59, 1353 BOROVNICA,
imenovanje: 19. 11. 2002.

Rg 713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10260 z dne 31. 12.
2002 pri subjektu vpisa LAFARGE
PERLMOOSER gradbeni materiali, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Dunajska 9, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/28520/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: pripojitev družb CCS d.o.o.,
Ljubljana (1/32437/00) in SBG d.o.o.,
Ljubljana (1/27416/00) in sprememba akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5950619
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi z dne 27. 11. 2002. Vpiše se
pripojitev družb CCS d.o.o., investicije v
gradbeništvu Ljubljana, Dunajska 156 (vl.
št. 1/32437/00) in SBG Družba za
udeležbo na trgu gradbenega materiala
d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva ulica 30 (vl.
št. 1/27416/00) na podlagi sklepov
edinega ustanovitelja z dne 27. 11. 2002 in
pogodbe o pripojitvi z dne 27. 11. 2002.
Upniki vseh družb, ki so udeležene pri
pripojitvi imajo pravico zahtevati zavarovanje
za njihove terjatve v roku 6 mesecev od
objave sklepa.

Rg 992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09434 z dne 10. 1.
2003 pri subjektu vpisa ASTILBA trgovina
na debelo in drobno d.o.o., Kresnice,
sedež: Kresnice 123, 1281 KRESNICE,
vpisanem pod vložno št. 1/09710/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, dejavnosti, priimka
ustanovitelja in zastopnika ter akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5454468
Firma: ASTILBA gradbeništvo in

inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: ASTILBA d.o.o.
Osnovni kapital: 2.137.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE ŠKARJA SIMONA,

Kresnice 123, 1281 KRESNICE, osnovni
vložek: 2.137.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ČERNE ŠKARJA SIMONA, Kresnice
123, 1281 KRESNICE, imenovanje: 30. 5.
1994, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 1552 Proizvodnja sladoleda,
izbris 10. 1. 2003; 15811 Dejavnost
pekarn, izbris 10. 1. 2003; 15812
Dejavnost slaščičarn, izbris 10. 1. 2003;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, izbris
10. 1. 2003; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov, izbris 10. 1.
2003; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.,
izbris 10. 1. 2003; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil, izbris 10. 1.
2003; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog, izbris 10. 1. 2003; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež, izbris 10. 1.
2003; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil, izbris 10. 1.
2003; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., izbris 10. 1. 2003; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov, izbris
10. 1. 2003; 1771 Proizvodnja nogavic,
izbris 10. 1. 2003; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil, izbris 10. 1.
2003; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n., izbris 10. 1. 2003; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
10. 1. 2003; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 10. 1. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 10. 1. 2003;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 10. 1. 2003; 45310
Električne inštalacije, vpis 10. 1. 2003;
45320 Izolacijska dela, vpis 10. 1. 2003;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije, vpis 10. 1. 2003; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 10. 1. 2003;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
10. 1. 2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 10. 1. 2003;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 10. 1.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 10. 1.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 10. 1.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 10. 1. 2003; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 1. 2003; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, izbris 10. 1. 2003; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, izbris
10. 1. 2003; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, izbris 10. 1.

2003; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, izbris
10. 1. 2003; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, izbris
10. 1. 2003; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
izbris 10. 1. 2003; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, izbris 10. 1.
2003; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, izbris 10. 1. 2003; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, izbris
10. 1. 2003; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris
10. 1. 2003; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
izbris 10. 1. 2003; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
10. 1. 2003; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
izbris 10. 1. 2003; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, izbris
10. 1. 2003; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., izbris 10. 1. 2003; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, izbris 10. 1. 2003; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, izbris
10. 1. 2003; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, izbris 10. 1. 2003;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
izbris 10. 1. 2003; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem, izbris 10. 1. 2003; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom,
izbris 10. 1. 2003; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami, izbris 10. 1. 2003;
5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
izbris 10. 1. 2003; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
izbris 10. 1. 2003; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, izbris 10. 1. 2003; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, izbris 10. 1. 2003;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, izbris
10. 1. 2003; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom, izbris 10. 1. 2003; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, izbris 10. 1.
2003; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, izbris 10. 1. 2003; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, izbris 10. 1. 2003; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
izbris 10. 1. 2003; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki, izbris 10. 1. 2003;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, izbris 10. 1. 2003; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, izbris 10. 1. 2003; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
izbris 10. 1. 2003; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
10. 1. 2003; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
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10. 1. 2003; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, izbris 10. 1. 2003;
5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, izbris 10. 1. 2003; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, izbris 10. 1.
2003; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, izbris 10. 1. 2003;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, izbris 10. 1. 2003; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, izbris
10. 1. 2003; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
izbris 10. 1. 2003; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, izbris 10. 1. 2003;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem, izbris 10. 1.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo,
izbris 10. 1. 2003; 51820 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 10. 1.
2003; 51900 Druga trgovina na debelo,
vpis 10. 1. 2003; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, izbris 10. 1. 2003; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, izbris 10. 1. 2003; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo, izbris 10. 1. 2003; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci, izbris
10. 1. 2003; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, izbris 10. 1. 2003; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, izbris 10. 1.
2003; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, izbris
10. 1. 2003; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris
10. 1. 2003; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, izbris 10. 1. 2003; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, izbris 10. 1. 2003;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, izbris 10. 1. 2003; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, izbris
10. 1. 2003; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, izbris 10. 1. 2003; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, izbris 10. 1.
2003; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
izbris 10. 1. 2003; 52471 Dejavnost
knjigarn, izbris 10. 1. 2003; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, izbris 10. 1.
2003; 52473 Dejavnost papirnic, izbris
10. 1. 2003; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, izbris 10. 1. 2003; 52482
Dejavnost cvetličarn, izbris 10. 1. 2003;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, izbris 10. 1. 2003;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, izbris
10. 1. 2003; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, izbris 10. 1. 2003;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, izbris 10. 1. 2003; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo,
izbris 10. 1. 2003; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., izbris 10. 1. 2003; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, izbris 10. 1.
2003; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
izbris 10. 1. 2003; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah, izbris 10. 1.
2003; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, izbris 10. 1. 2003; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
izbris 10. 1. 2003; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, izbris
10. 1. 2003; 5273 Popravilo ur, nakita,
izbris 10. 1. 2003; 5274 Druga popravila,
d.n., izbris 10. 1. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 10. 1. 2003; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
10. 1. 2003; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, izbris
10. 1. 2003; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, izbris 10. 1. 2003;
5551 Storitve menz, izbris 10. 1. 2003;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 10. 1.
2003; 63110 Prekladanje, vpis 10. 1.
2003; 63120 Skladiščenje, vpis 10. 1.
2003; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, izbris 10. 1. 2003;
6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 10. 1.
2003; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 10. 1.
2003; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 10. 1. 2003; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
10. 1. 2003; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 10. 1. 2003; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 10. 1. 2003;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
izbris 10. 1. 2003; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
10. 1. 2003; 74202 Prostorsko,
urbanistično in krajinsko načrtovanje, vpis
10. 1. 2003; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 10. 1. 2003;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 10. 1. 2003; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, izbris
10. 1. 2003; 74700 Čiščenje objektov in
opreme, vpis 10. 1. 2003; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., izbris 10. 1.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 10. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 25. 10. 2002.

Rg 1064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10878 z dne 10. 1.
2003 pri subjektu vpisa KIRURŠKI
SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.d., sedež:
Rožna dolina cesta IV/45, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/28599/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5966809
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist MAHNE BOGDAN, Erazmova ulica
33, 6230 POSTOJNA, imenovanje: 26. 11.
2002.

Rg 1221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/07747 z dne 13. 1.
2003 pri subjektu vpisa LASSCAN
podjetje za projektiranje, razvoj in
inženiring Ljubljana d.o.o., sedež:

Žaucerjeva 22, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/03233/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba osnovnega kapitala, deležev,
dejavnosti, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5791910
Osnovni kapital: 8.894.000,00 SIT
Ustanovitelji: AŽMAN MOMIRSKI

LUČKA, Žaucerjeva 22, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 4.447.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; MOMIRSKI
BOŽIDAR, Žaucerjeva 22, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 4.447.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Dejavnost: 72300 Obdelava podatkov,
vpis 13. 1. 2003.

Skupščinski sklep: prememba družbene
pogodbe z dne 23. 8. 2003.

Rg 1235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/08682 z dne 14. 1.
2003 pri subjektu vpisa MICOM
PRODUCTIONS družba za TV, film,
produkcijo in vizualno obdelavo d.o.o.,
sedež: Brodišče 30, 1236 TRZIN,
vpisanem pod vložno št. 1/02474/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5294355
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor MIHELČIČ MATILDA MARJANCA,
Ulica Milke Kerinove 8, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 1. 9. 2002; družbenik
MIHELČIČ MATJAŽ, Milke Kerinove 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 9. 2002,
zastopa brez omejitev.

Rg 1255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09889 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa SPORTMARKET
Športna trgovina d.o.o., sedež: Koprska
72, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/21011/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
ustanovitelja, deleža, dejavnosti, zastopnika
in akta s temile podatki:

Matična številka: 5715342
Ustanovitelji: KNAUS DANIEL, Pod topoli

20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1993; URBAS ALEŠ, Ob Grosupeljščici 4,
1290 GROSUPLJE, osnovni vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 10.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor URBAS ALEŠ, Ob Grosupeljščici
4, 1290 GROSUPLJE, razrešitev: 16. 10.
2002, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev razen, pri podpisu vseh vrst
pogodb in poslih, katerih vrednost presega
100.000,00 SIT, ko mora imeti soglasje
ustanovitelja; direktor KNAUS DANIEL, Pod
topoli 20, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
16. 10. 2002.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in
drugih poljščin, vpis 16. 1. 2003; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik, vpis 16. 1. 2003; 01131
Vinogradništvo, vpis 16. 1. 2003; 01132
Sadjarstvo, vpis 16. 1. 2003; 01210 Reja
govedi, vpis 16. 1. 2003; 01220 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis 16. 1.
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2003; 01230 Reja prašičev, vpis 16. 1.
2003; 01240 Reja perutnine, vpis 16. 1.
2003; 01250 Reja drugih živali, vpis 16. 1.
2003; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
16. 1. 2003; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 16. 1. 2003; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 16. 1. 2003;
01420 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev, vpis 16. 1. 2003;
01500 Lov in lovske storitve, vpis 16. 1.
2003; 02010 Gozdarstvo, vpis 16. 1.
2003; 02020 Gozdarske storitve, vpis
16. 1. 2003; 05010 Ribolov, vpis 16. 1.
2003; 05020 Ribogojstvo, vpis 16. 1.
2003; 10100 Pridobivanje črnega
premoga, vpis 16. 1. 2003; 10200
Pridobivanje rjavega premoga in lignita, vpis
16. 1. 2003; 10300 Pridobivanje šote, vpis
16. 1. 2003; 11100 Pridobivanje surove
nafte in zemeljskega plina, vpis 16. 1.
2003; 11200 Storitve v zvezi s
pridobivanjem surove nafte in zemeljskega
plina, brez iskanja nahajališč, vpis 16. 1.
2003; 12000 Pridobivanje uranovih in
torijevih rud, vpis 16. 1. 2003; 13100
Pridobivanje železove rude, vpis 16. 1.
2003; 13200 Pridobivanje rud neželeznih
kovin, razen uranove in torijeve rude, vpis
16. 1. 2003; 14110 Pridobivanje okrasnega
in gradbenega kamna, vpis 16. 1. 2003;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede, vpis 16. 1. 2003; 14130
Pridobivanje skrilavcev, vpis 16. 1. 2003;
14210 Pridobivanje gramoza in peska, vpis
16. 1. 2003; 14220 Pridobivanje gline in
kaolina, vpis 16. 1. 2003; 14300
Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil,
vpis 16. 1. 2003; 14400 Pridobivanje soli,
vpis 16. 1. 2003; 14500 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, vpis 16. 1. 2003;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega, vpis 16. 1. 2003;
15120 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa, vpis 16. 1. 2003;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa, vpis 16. 1. 2003;
15200 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov, vpis 16. 1. 2003;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja,
vpis 16. 1. 2003; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov, vpis 16. 1. 2003;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in zelenjave, vpis 16. 1. 2003; 15410
Proizvodnja surovega olja in maščob, vpis
16. 1. 2003; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob, vpis 16. 1.
2003; 15430 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob, vpis 16. 1.
2003; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov, vpis 16. 1.
2003; 15520 Proizvodnja sladoleda, vpis
16. 1. 2003; 15610 Mlinarstvo, vpis 16. 1.
2003; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 15710
Proizvodnja krmil, vpis 16. 1. 2003; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali, vpis 16. 1.
2003; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic, vpis 16. 1. 2003; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis
16. 1. 2003; 15830 Proizvodnja sladkorja,
vpis 16. 1. 2003; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,

vpis 16. 1. 2003; 15850 Proizvodnja
testenin, vpis 16. 1. 2003; 15860
Predelava čaja in kave, vpis 16. 1. 2003;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov, vpis 16. 1. 2003;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane, vpis 16. 1. 2003; 15890
Proizvodnja drugih živil, d. n, vpis 16. 1.
2003; 15910 Proizvodnja žganih pijač, vpis
16. 1. 2003; 15920 Proizvodnja etilnega
alkohola, vpis 16. 1. 2003; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja, vpis 16. 1.
2003; 15940 Proizvodnja drugih
fermentiranih pijač in sadnih vin, vpis 16. 1.
2003; 15950 Proizvodnja aromatiziranih vin
iz svežega grozdja, vpis 16. 1. 2003;
15960 Proizvodnja piva, vpis 16. 1. 2003;
15970 Proizvodnja slada, vpis 16. 1. 2003;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač, vpis 16. 1. 2003;
16000 Proizvodnja tobačnih izdelkov, vpis
16. 1. 2003; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken, vpis 16. 1. 2003; 17200
Tkanje tekstilij, vpis 16. 1. 2003; 17300
Plemenitenje tekstilij, vpis 16. 1. 2003;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 16. 1. 2003; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog, vpis
16. 1. 2003; 17520 Proizvodnja vrvi, vrvic
in mrež, vpis 16. 1. 2003; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil, vpis 16. 1. 2003; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d. n, vpis 16. 1.
2003; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov, vpis 16. 1. 2003;
17710 Proizvodnja nogavic, vpis 16. 1.
2003; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil, vpis 16. 1. 2003; 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis 16. 1.
2003; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil,
vpis 16. 1. 2003; 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, vpis 16. 1. 2003; 18230
Proizvodnja spodnjega perila, vpis 16. 1.
2003; 18240 Proizvodnja športnih in drugih
oblačil, pokrival ter dodatkov, vpis 16. 1.
2003; 18300 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 16. 1.
2003; 19100 Strojenje in dodelava usnja,
vpis 16. 1. 2003; 19200 Proizvodnja
potovalne galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, vpis 16. 1. 2003;
19300 Proizvodnja obutve, vpis 16. 1.
2003; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa, vpis 16. 1. 2003;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč, vpis 16. 1. 2003; 20300 Stavbno
mizarstvo, vpis 16. 1. 2003; 20400
Proizvodnja lesene embalaže, vpis 16. 1.
2003; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa, vpis 16. 1. 2003; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja, vpis 16. 1. 2003; 21110 Proizvodnja
vlaknin, vpis 16. 1. 2003; 21120
Proizvodnja papirja in kartona, vpis 16. 1.
2003; 21210 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, vpis 16. 1. 2003; 21220
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja, vpis 16. 1.
2003; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja, vpis 16. 1. 2003;
21240 Proizvodnja tapet, vpis 16. 1. 2003;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona, vpis 16. 1. 2003; 22110

Izdajanje knjig, vpis 16. 1. 2003; 22120
Izdajanje časopisov, vpis 16. 1. 2003;
22130 Izdajanje revij in periodike, vpis
16. 1. 2003; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa, vpis 16. 1. 2003;
22150 Drugo založništvo, vpis 16. 1. 2003;
22210 Tiskanje časopisov, vpis 16. 1.
2003; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis 16. 1.
2003; 22230 Knjigoveštvo, vpis 16. 1.
2003; 22240 Priprava za tisk, vpis 16. 1.
2003; 22250 Druge dejavnosti, povezane
s tiskarstvom, vpis 16. 1. 2003; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 16. 1.
2003; 22320 Razmnoževanje video
zapisov, vpis 16. 1. 2003; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
16. 1. 2003; 23100 Proizvodnja koksa, vpis
16. 1. 2003; 23200 Proizvodnja naftnih
derivatov, vpis 16. 1. 2003; 23300
Proizvodnja jedrskega goriva, vpis 16. 1.
2003; 24110 Proizvodnja tehničnih plinov,
vpis 16. 1. 2003; 24120 Proizvodnja barvil
in pigmentov, vpis 16. 1. 2003; 24130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij, vpis 16. 1. 2003; 24140
Proizvodnja drugih organskih osnovnih
kemikalij, vpis 16. 1. 2003; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin, vpis
16. 1. 2003; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki, vpis 16. 1. 2003;
24170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki, vpis 16. 1. 2003; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov, vpis 16. 1. 2003;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov,
vpis 16. 1. 2003; 24410 Proizvodnja
farmacevtskih surovin, vpis 16. 1. 2003;
24420 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov, vpis 16. 1. 2003; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev, vpis 16. 1. 2003;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev, vpis 16. 1. 2003; 24610
Proizvodnja razstreliv, vpis 16. 1. 2003;
24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje,
vpis 16. 1. 2003; 24630 Proizvodnja
eteričnih olj, vpis 16. 1. 2003; 24640
Proizvodnja fotografskih kemikalij, vpis
16. 1. 2003; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa, vpis 16. 1.
2003; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 24700
Proizvodnja umetnih vlaken, vpis 16. 1.
2003; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila, vpis 16. 1. 2003; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila,
vpis 16. 1. 2003; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume, vpis 16. 1. 2003; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas, vpis 16. 1. 2003; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis
16. 1. 2003; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 16. 1.
2003; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas, vpis 16. 1. 2003; 26110
Proizvodnja ravnega stekla, vpis 16. 1.
2003; 26120 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla, vpis 16. 1. 2003; 26130
Proizvodnja votlega stekla, vpis 16. 1.
2003; 26140 Proizvodnja steklenih vlaken,
vpis 16. 1. 2003; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne
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keramike, vpis 16. 1. 2003; 26220
Proizvodnja sanitarne keramike, vpis 16. 1.
2003; 26230 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike, vpis
16. 1. 2003; 26240 Proizvodnja druge
tehnične keramike, vpis 16. 1. 2003;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 26260
Proizvodnja ognjevzdržne keramike, vpis
16. 1. 2003; 26300 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic, vpis 16. 1. 2003;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo, vpis 16. 1. 2003; 26510
Proizvodnja cementa, vpis 16. 1. 2003;
26520 Proizvodnja apna, vpis 16. 1. 2003;
26530 Proizvodnja mavca, vpis 16. 1.
2003; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo, vpis 16. 1. 2003;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo, vpis 16. 1. 2003; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis
16. 1. 2003; 26640 Proizvodnja malte, vpis
16. 1. 2003; 26650 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa, vpis 16. 1. 2003;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca, vpis 16. 1. 2003;
26700 Obdelava naravnega kamna, vpis
16. 1. 2003; 26810 Proizvodnja brusilnih
sredstev, vpis 16. 1. 2003; 26820
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin, vpis
16. 1. 2003; 27210 Proizvodnja litoželeznih
cevi, vpis 16. 1. 2003; 27220 Proizvodnja
jeklenih cevi, vpis 16. 1. 2003; 27310
Hladno vlečenje, vpis 16. 1. 2003; 27320
Hladno valjanje ozkega traku, vpis 16. 1.
2003; 27330 Hladno profiliranje, vpis
16. 1. 2003; 27340 Vlečenje žice, vpis
16. 1. 2003; 27410 Proizvodnja plemenitih
kovin, vpis 16. 1. 2003; 27420 Proizvodnja
aluminija, vpis 16. 1. 2003; 27430
Proizvodnja svinca, cinka in kositra, vpis
16. 1. 2003; 27440 Proizvodnja bakra, vpis
16. 1. 2003; 27450 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin, vpis 16. 1. 2003; 27510
Litje železa, vpis 16. 1. 2003; 27520 Litje
jekla, vpis 16. 1. 2003; 27530 Litje lahkih
kovin, vpis 16. 1. 2003; 27540 Litje drugih
neželeznih kovin, vpis 16. 1. 2003; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 16. 1. 2003; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 16. 1.
2003; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
16. 1. 2003; 28220 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje, vpis 16. 1.
2003; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje, vpis
16. 1. 2003; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija, vpis 16. 1. 2003; 28511
Prekrivanje kovin s kovino, vpis 16. 1.
2003; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 16. 1. 2003; 28520
Splošna mehanična dela, vpis 16. 1. 2003;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja, vpis
16. 1. 2003; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja, vpis 16. 1. 2003; 28622
Proizvodnja orodja za stroje, vpis 16. 1.
2003; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja, vpis 16. 1. 2003; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod, vpis 16. 1. 2003; 28720

Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
16. 1. 2003; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice, vpis 16. 1. 2003; 28740 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis
16. 1. 2003; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d. n, vpis 16. 1. 2003;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila, vpis 16. 1. 2003;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev,
vpis 16. 1. 2003; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov, vpis 16. 1. 2003; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije, vpis 16. 1.
2003; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov,
vpis 16. 1. 2003; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav, vpis 16. 1.
2003; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva, vpis 16. 1. 2003; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
vpis 16. 1. 2003; 29310 Proizvodnja
traktorjev, vpis 16. 1. 2003; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev, vpis 16. 1. 2003; 29410
Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih
strojev, vpis 16. 1. 2003; 29420
Proizvodnja drugih strojev za obdelavo
kovin, vpis 16. 1. 2003; 29430 Proizvodnja
drugih obdelovalnih strojev, vpis 16. 1.
2003; 29510 Proizvodnja metalurških
strojev, vpis 16. 1. 2003; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 16. 1. 2003; 29530 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo, vpis
16. 1. 2003; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo,
vpis 16. 1. 2003; 29550 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
16. 1. 2003; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 16. 1. 2003;
29600 Proizvodnja orožja in streliva, vpis
16. 1. 2003; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih strojev, vpis 16. 1. 2003;
29720 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih strojev in naprav, vpis 16. 1.
2003; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev, vpis 16. 1. 2003; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov, vpis 16. 1. 2003;
31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev, vpis 16. 1.
2003; 31200 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
16. 1. 2003; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic, vpis 16. 1. 2003;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij, vpis 16. 1. 2003; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk, vpis 16. 1. 2003; 31610
Proizvodnja električne opreme za stroje in
vozila, vpis 16. 1. 2003; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, vpis 16. 1. 2003;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent,
vpis 16. 1. 2003; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav, vpis
16. 1. 2003; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in s, vpis 16. 1. 2003; 33100 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov, vpis 16. 1.
2003; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in

drugih instrumentov in naprav, razen op,
vpis 16. 1. 2003; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 16. 1. 2003; 33400 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske
opreme, vpis 16. 1. 2003; 33500
Proizvodnja ur, vpis 16. 1. 2003; 34100
Proizvodnja motornih vozil, vpis 16. 1.
2003; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic,
vpis 16. 1. 2003; 34300 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 16. 1. 2003; 35110
Gradnja in popravilo ladij, vpis 16. 1. 2003;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport, vpis 16. 1. 2003; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil,
vpis 16. 1. 2003; 35300 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil, vpis 16. 1.
2003; 35410 Proizvodnja motornih koles,
vpis 16. 1. 2003; 35420 Proizvodnja koles,
vpis 16. 1. 2003; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide, vpis 16. 1. 2003; 35500
Proizvodnja drugih vozil, vpis 16. 1. 2003;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva,
vpis 16. 1. 2003; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 16. 1. 2003; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega, vpis 16. 1. 2003; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, vpis 16. 1.
2003; 36150 Proizvodnja žimnic, vpis
16. 1. 2003; 36210 Kovanje kovancev, vpis
16. 1. 2003; 36220 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov, vpis 16. 1. 2003;
36300 Proizvodnja glasbil, vpis 16. 1.
2003; 36620 Proizvodnja metel in krtač,
vpis 16. 1. 2003; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov, vpis 16. 1.
2003; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 16. 1. 2003;
40111 Proizvodnja električne energije v HE,
vpis 16. 1. 2003; 40112 Proizvodnja
električne energije v TE in JE, vpis 16. 1.
2003; 40113 Druga proizvodnja električne
energije, vpis 16. 1. 2003; 40120 Prenos
električne energije, vpis 16. 1. 2003;
40131 Distribucija električne energije, vpis
16. 1. 2003; 40132 Trgovanje z električno
energijo, vpis 16. 1. 2003; 40210
Proizvodnja plina, vpis 16. 1. 2003; 40221
Distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži, vpis 16. 1. 2003; 40222 Trgovanje
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, vpis
16. 1. 2003; 40300 Oskrba s paro in toplo
vodo, vpis 16. 1. 2003; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode, vpis 16. 1.
2003; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 16. 1. 2003; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 16. 1. 2003;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 16. 1.
2003; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 16. 1. 2003; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 16. 1. 2003; 45240
Gradnja vodnih objektov, vpis 16. 1. 2003;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 16. 1. 2003; 45310
Električne inštalacije, vpis 16. 1. 2003;
45320 Izolacijska dela, vpis 16. 1. 2003;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije, vpis 16. 1. 2003; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 16. 1. 2003;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
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16. 1. 2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 16. 1. 2003;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 16. 1.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 16. 1.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 16. 1.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 16. 1. 2003; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
16. 1. 2003; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo drugih določenih
izdelkov, vpis 16. 1. 2003; 51460 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki in
medicinskimi pripomočki, vpis 16. 1. 2003;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
naprav, vpis 16. 1. 2003; 52730 Popravilo
ur, nakita, vpis 16. 1. 2003; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
16. 1. 2003; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 16. 1.
2003; 55220 Dejavnost kampov, vpis
16. 1. 2003; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
vpis 16. 1. 2003; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvijo, vpis 16. 1.
2003; 55233 Oddajanje sob gospodinjstev
gostom, vpis 16. 1. 2003; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov,
internatov, vpis 16. 1. 2003; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, vpis 16. 1. 2003;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
16. 1. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 16. 1. 2003; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 16. 1. 2003;
55304 Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov, vpis 16. 1. 2003;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve, vpis 16. 1. 2003; 55400
Točenje pijač, vpis 16. 1. 2003; 55510
Dejavnost menz, vpis 16. 1. 2003; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
16. 1. 2003; 60100 Železniški promet, vpis
16. 1. 2003; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 16. 1.
2003; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah, vpis 16. 1. 2003;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 16. 1.
2003; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
16. 1. 2003; 60300 Cevovodni transport,
vpis 16. 1. 2003; 61100 Pomorski promet,
vpis 16. 1. 2003; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih, vpis 16. 1. 2003; 62100
Zračni promet na rednih linijah, vpis 16. 1.
2003; 62200 Izredni zračni promet, vpis
16. 1. 2003; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu, vpis 16. 1.
2003; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, vpis 16. 1. 2003; 64200
Telekomunikacije, vpis 16. 1. 2003; 65220
Drugo kreditiranje, vpis 16. 1. 2003;
65230 Drugo finančno posredništvo, d. n,
vpis 16. 1. 2003; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 16. 1. 2003; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
16. 1. 2003; 71220 Dajanje ladij v najem,
vpis 16. 1. 2003; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem, vpis 16. 1. 2003; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 16. 1. 2003; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
16. 1. 2003; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 16. 1.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in

opreme v najem, vpis 16. 1. 2003; 71402
Dejavnost videotek, vpis 16. 1. 2003;
72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 16. 1. 2003; 72210 Razvoj
in založba programskih paketov, vpis 16. 1.
2003; 72300 Obdelava podatkov, vpis
16. 1. 2003; 72400 Omrežne podatkovne
storitve, vpis 16. 1. 2003; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 16. 1. 2003; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 16. 1. 2003;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja, vpis 16. 1.
2003; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 16. 1. 2003; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
vpis 16. 1. 2003; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne, vpis 16. 1. 2003; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja, vpis 16. 1. 2003; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike, vpis 16. 1. 2003;
74110 Pravno svetovanje, vpis 16. 1. 2003;
74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
16. 1. 2003; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 16. 1. 2003; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 16. 1.
2003; 74202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje, vpis 16. 1. 2003;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis
16. 1. 2003; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 16. 1. 2003;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 16. 1. 2003; 74500 Dejavnost
posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
vpis 16. 1. 2003; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 16. 1. 2003;
74700 Čiščenje objektov in opreme, vpis
16. 1. 2003; 74851 Prevajanje, vpis 16. 1.
2003; 74860 Dejavnost klicnih centrov, vpis
16. 1. 2003; 80410 Dejavnost vozniških šol,
vpis 16. 1. 2003; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
16. 1. 2003; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, vpis
16. 1. 2003; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja, vpis 16. 1. 2003; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d. n, vpis 16. 1.
2003; 85200 Veterinarstvo, vpis 16. 1.
2003; 85311 Dejavnost domov za starejše,
vpis 16. 1. 2003; 85319 Drugo socialno
varstvo z nastanitvijo, vpis 16. 1. 2003;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij,
vpis 16. 1. 2003; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij, vpis 16. 1. 2003;
85324 Dejavnost varstveno delovnih
centrov, vpis 16. 1. 2003; 85329 Druge
socialne dejavnosti, vpis 16. 1. 2003;
90010 Ravnanje z odplakami, vpis 16. 1.
2003; 90021 Zbiranje in odvoz odpadkov,
vpis 16. 1. 2003; 90022 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov, vpis 16. 1. 2003; 90023
Ravnanje z nevarnimi odpadki, vpis 16. 1.
2003; 90031 Čiščenje okolja, vpis 16. 1.
2003; 90032 Druge dejavnosti javne
higiene, vpis 16. 1. 2003; 91110 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj, vpis

16. 1. 2003; 91120 Dejavnost strokovnih
združenj, vpis 16. 1. 2003; 91330
Dejavnost drugih članskih organizacij, vpis
16. 1. 2003; 92110 Snemanje filmov in vi-
deo filmov, vpis 16. 1. 2003; 92120
Distribucija filmov in video filmov, vpis 16. 1.
2003; 92130 Kinematografska dejavnost,
vpis 16. 1. 2003; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost, vpis 16. 1. 2003;
92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje, vpis 16. 1. 2003; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 16. 1.
2003; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis 16. 1.
2003; 92512 Dejavnost arhivov, vpis 16. 1.
2003; 92521 Dejavnost muzejev, vpis
16. 1. 2003; 92522 Varstvo kulturne
dediščine, vpis 16. 1. 2003; 92530
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov, vpis 16. 1. 2003;
92621 Dejavnost marin, vpis 16. 1. 2003;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč, vpis 16. 1. 2003; 92623 Druge
športne dejavnosti, vpis 16. 1. 2003;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 16. 1. 2003; 93021 Frizerska
dejavnost, vpis 16. 1. 2003; 93023
Pedikerska dejavnost, vpis 16. 1. 2003;
93030 Pogrebna dejavnost, vpis 16. 1.
2003; 95000 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem, vpis 16. 1. 2003;
99000 Eksteritorialne organizacije in
združenja, vpis 16. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 16. 10. 2002.

Rg 1277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10363 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa SVOP inženiring,
d.o.o., sedež: Dunajska 106, 1113
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/04235/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
in zastopnika ter naslova in priimka
ustanovitelja s temile podatki:

Matična številka: 5346479
Ustanovitelji: FRNTIĆ SIMON,

Prušnikova ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 6.357.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 9. 1997; SVOP
INŽENIRING, D.O.O., Dunajska 106, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 4.300.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik FRNTIČ VIKTORIJA, Glinškova
ploščad 7, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
4. 12. 2002, zastopa brez omejitev; direktor
FRNTIĆ SIMON, Prušnikova ulica 2, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 4. 12. 2002.

Rg 1290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10592 z dne 14. 1.
2003 pri subjektu vpisa VIRUS
INTERNATIONAL podjetje za
ekonomsko in davčno svetovanje d.o.o.,
sedež: Celovška 150, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/22800/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba deleža s temile podatki:

Matična številka: 5748437
Ustanovitelji: MUSTER BLANKA, Krivec

73, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.071.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; VIRUS INTERNATIONAL podjetje za
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ekonomsko in davčno svetovanje d.o.o.,
Celovška 150, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 1.029.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1996.

Rg 1291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10614 z dne 15. 1.
2003 pri subjektu vpisa INTERKONTAKT
inženiring, trgovina in turizem d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Breg 12, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/11055/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanovitelja s temile
podatki:

Matična številka: 5475708
Ustanovitelji: GUŠČINA NATALIJA,

Vojkova cesta 91, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.623.200 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 5. 1999;
BOLSHAKOV ANATOLY, Ulica Mo-
lodogvardejskaya 36, MOSKVA, osnovni
vložek: 655.800 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 2002.

Rg 1364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00101 z dne 14. 1.
2003 pri subjektu vpisa REGENERACIJA
nakup, predelava, prodaja, d.o.o., sedež:
Kamniška 47, 1217 VODICE, vpisanem
pod vložno št. 1/02400/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti,
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5293324
Ustanovitelji: DEBELJAK FERDINAND,

Krivec 6, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 12.600.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 7. 1. 2003; BERGANT JOŽE,
Kamniška cesta 46, 1217 VODICE, osnovni
vložek: 12.600.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 1. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik DEBELJAK FERDINAND, Krivec
6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 1.
2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n., izbris 14. 1. 2003;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, vpis 14. 1. 2003; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas, izbris 14. 1. 2003; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 14. 1.
2003; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport, izbris 14. 1. 2003;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport, vpis 14. 1. 2003; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
izbris 14. 1. 2003; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov, vpis 14. 1.
2003; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, izbris 14. 1. 2003;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov, vpis 14. 1. 2003; 40103 Druga
proizvodnja elektrike, izbris 14. 1. 2003;
40113 Druga proizvodnja električne
energije, vpis 14. 1. 2003; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, izbris 14. 1. 2003; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 14. 1. 2003; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
izbris 14. 1. 2003; 51470 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
14. 1. 2003; 5170 Druga trgovina na
debelo, izbris 14. 1. 2003; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 14. 1. 2003; 6024
Cestni tovorni promet, izbris 14. 1. 2003;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 14. 1.
2003; 6521 Finančni zakup (leasing), izbris
14. 1. 2003; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 14. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 1. 2003.

Rg 1371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00237 z dne 14. 1.
2003 pri subjektu vpisa LESNINA LGM SI
stanovanjski inženiring d.o.o., sedež:
Dunajska cesta 22, 1511 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/37130/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
dopolnilni sklep za Srg 9512/2002 –
sprememba dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 1775677
Dejavnost: 52484 Trgovina na drobno s

kurivom, vpis 14. 1. 2003.

Rg 1372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00271 z dne 16. 1.
2003 pri subjektu vpisa ORION LTD
podjetje za gostinstvo, turizem in
storitvene dejavnosti d.o.o. Ljubljana,
sedež: Dunajska 129, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/16132/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5573335
Dejavnost: 65220 Drugo kreditiranje,

vpis 16. 1. 2003.
Skupščinski sklep: Sprememba

družbene pogodbe z dne 14. 1. 2003.

Rg 1733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/07663 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa IFET podjetje za
inženiring, marketing, zastopanje in
turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod
bukvami 52, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/29667/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba ustanovitelja s temile podatki:

Matična številka: 1124439
Ustanovitelji: KARPENKO VALENTINA

NIKOLAJEVA, Ul. Lenina 60/VII,
JEKATERINBURG, RUSIJA, osnovni vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 8.
2002; KLEMENČIČ MIRKO MILOŠ, Pod
bukvami 52, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 450.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 8. 2002.

Rg 1734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/07694 z dne 28. 1.
2003 pri subjektu vpisa ATLAS RENT d.o.o.,
Družba za dajanje v najem, servisiranje
ter prodajo gradbene in rudarske
opreme, sedež: Dimičeva 14, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/31045/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev,
naslov ustanovitelja s temile podatki:

Matična številka: 1319221

Ustanovitelji: CONTEX HANDELS
GMBH, Hans Sachs Gasse 7, GRAZ,
AUSTRIJA, osnovni vložek: 13.750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1998;
CONTEX HANDELS GMBH, Hans Sachs
Gasse 7, GRAZ, osnovni vložek: 8.750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 2002;
CONTEX HANDELS GMBH, Hans Sachs
Gasse 7, GRAZ, osnovni vložek: 2.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 2002; RGS
RUDARSTVO GRADBENIŠTVO SANACIJE,
D.D. LJUBLJANA, Dimičeva 16, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
MINERVO, PODJETJE ZA MINIRANJE,
EKSPLOATACIJO RUDNIN, VRTANJE IN
OPREMO, D.D., Dimičeva 14, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 8.750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002.

Rg 1736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/08099 z dne 7. 2.
2003 pod št. vložka 1/04935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5330459
Firma: NEA COMMERCE, Podjetje za

trgovino in razvoj, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Glonarjeva 8, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.526.200,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih

obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
M.T.V. podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Glonarjeva 8, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 4.263.100 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1996; LES
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Rovtarske Žibrše 35, 1373 ROVTE, osnovni
vložek: 4.263.100 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg 1743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09030 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa DR. GORKIČ
zdravstvena dejavnost, zastopanje in
prodaja medicinske opreme d.o.o.,
sedež: Nova vas 22, 1370 LOGATEC,
vpisanem pod vložno št. 1/15020/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba osnovnega kapitala, deleža ter
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5573491
Osnovni kapital: 60.769.452,00 SIT
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Ustanovitelji: GORKIČ DEAN, Zaplana
131 A, 1360 VRHNIKA, osnovni vložek:
60.769.452 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1991.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 24. 9. 2002.

Rg 1746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09113 z dne 28. 1.
2003 pri subjektu vpisa GARDENIA ARS
FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d.,
sedež: Trg mladinskih delovnih brig.4,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/01091/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična številka: 5030889
Člani nadzornega sveta: STOPAR

METELKO JELKA, izstop 24. 11. 2001;
BOŽIČ TOMAŽ, izstop 24. 11. 2001;
KONČNIK ANTON, izstop 28. 1. 2003;
MERVAR ALEKSANDER, izstop 28. 1.
2003; OKORN TOMAŽ, izstop 28. 1.
2003; KONČNIK ANTON, vstop 28. 1.
2003; OKORN TOMAŽ, vstop 28. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 14. 10. 2002.

Rg 1750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09355 z dne 29. 1.
2003 pri subjektu vpisa SAVALES Podjetje
za trgovino in predelavo lesa, d.o.o.,
Spodnji log št. 47, p. Sava pri Litiji, SO
Litija, sedež: Spodnji log št. 47, 1282
SAVA PRI LITIJI, vpisanem pod vložno št.
1/18145/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5631025
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVŠE JOŽE, Spodnji log

47, 1282 SAVA PRI LITIJI, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Dejavnost: 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
29. 1. 2003; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 29. 1. 2003; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 10. 2002.

Rg 1768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10237 z dne 28. 1.
2003 pri subjektu vpisa INTEGRAL –
AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM
ZAGORJE d.o.o., sedež: Cesta zmage 4,
1410 ZAGORJE, vpisanem pod vložno št.
1/10843/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična številka: 5448719
Ustanovitelji: INFOND ZLAT, d.d., Trg

svobode 6, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
26.960.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 8.
2002; JORGOVAN SLOBODAN, Grbinska
c. 28, 1270 LITIJA, osnovni vložek: 550.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 22. 10. 2002;
BOGOŽALEC MARIJANA, Trg svobode 35,

1420 TRBOVLJE, osnovni vložek: 400.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2002;
PAVŠEK IVAN JANEZ, Čolnišče 28, 1410
ZAGORJE, osnovni vložek: 5.010.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1991;
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA,
Mala ulica 5, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 8.460.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
6. 11. 2002; KAPITALSKI SKLAD PIZD, d.d.,
Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 1.304.682 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 2000; MERCATA 1, d.d., Železna
cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
24.605.318 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
2002; INFOND HOLDING, finančna družba,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 26.960.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 8. 2002.

Rg 1780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10541 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa PATENT-
COMMERCE d.o.o., Ljubljana, sedež:
Čopova 14, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/00165/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična številka: 5051550
Ustanovitelji: VRHUNEC RADA, Draž-

goška ulica 32, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 154.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 11. 1998; VRHUNEC MIHAEL,
Dražgoška ulica 32, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.576.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 8. 1997.

Rg 1795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10758 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa ILIRIKA DZU,
družba za upravljanje investicijskih
skladov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Breg
22, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/03330/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5319200
Osnovni kapital: 85.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEMBERGER IGOR,

Ruska ulica 5, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 85.000.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 7. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 12. 12. 2002.

Rg 1807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10848 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa DR. DUHOVNIK
mednarodno podjetje za industrijski
iženiring in kooperacije, d.o.o., sedež:
Seničica 17 b, 1215 MEDVODE,
vpisanem pod vložno št. 1/26437/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, sprememba firme, deleža,
sprememba in uskladitev dejavnosti ter akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5899303
Firma: DR. DUHOVNIK mednarodno

podjetje za industrijski iženiring in
kooperacije d.o.o.

Osnovni kapital: 3.250.000,00 SIT

Ustanovitelji: DUHOVNIK DR. JOŽEF,
Žontarjeva ulica 19, 1215 MEDVODE,
osnovni vložek: 3.250.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 4. 1995.

Dejavnost: 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
izbris 30. 1. 2003; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, izbris 30. 1. 2003; 5170
Druga trgovina na debelo, izbris 30. 1. 2003;
51840 Trgovina na debelo z računalniško
opremo, vpis 30. 1. 2003; 51850 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in opremo, vpis
30. 1. 2003; 51860 Trgovina na debelo z
elektronskimi deli in opremo, vpis 30. 1.
2003; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 30. 1. 2003; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 30. 1. 2003; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, izbris 30. 1. 2003; 72210 Razvoj
in založba programskih paketov, vpis 30. 1.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi
programi in svetovanje, vpis 30. 1. 2003;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, izbris 30. 1. 2003; 72400 Omrežne
podatkovne storitve, vpis 30. 1. 2003; 7415
Upravljanje s holding družbami, izbris 30. 1.
2003; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
30. 1. 2003; 7483 Tajniška dela in prevajanje,
izbris 30. 1. 2003; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, izbris 30. 1. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
vpis 30. 1. 2003; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 30. 1. 2003; 74860
Dejavnost klicnih centrov, vpis 30. 1. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
vpis 30. 1. 2003; 74872 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 30. 1. 2003;
74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11. 12. 2002.

Rg 1808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10850 z dne 28. 1.
2003 pri subjektu vpisa PACIENT podjetje
za zdravstvene storitve d.o.o., Ljubljana,
Savska cesta 3, sedež: Savska cesta 3,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/19890/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična številka: 5671426
Ustanovitelji: VIDMAR VITO, Trstenjakova

13, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
4.845.832,11 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1992; MEŠKO ROMAN, Kebetova
24, 1380 CERKNICA, osnovni vložek:
4.845.832,11 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1992; PACIENT d.o.o., Ljubljana,
Savska cesta 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 2.829.865,78 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 2002.

Rg 1814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10886 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa IUV Industrija
usnja Vrhnika, d.d., sedež: Tržaška ce-
sta 31, 1360 VRHNIKA, vpisanem pod
vložno št. 1/00732/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:
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Matična številka: 5034825
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor DERGANC IZIDOR, Valvazorjev
dvor 11, 1290 GROSUPLJE, razrešitev:
1. 1. 2002, zastopa brez omejitev; preds.
uprave DERGANC IZIDOR, Valvazorjev dvor
11, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 1. 1.
2002; član uprave LIČEN ANITA,
Tugomerjeva ulica 18, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 1. 1. 2002, zastopa skupno s
predsednikom uprave za področje financ in
informatike.

Rg 1820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10975 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa BPD FIDA,
finančno svetovanje in posredovanje,
d.o.o., sedež: Železna cesta 18, 1113
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/27302/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deleža s temile podatki:

Matična številka: 5887224
Ustanovitelji: ENERGOPLAN, gradbeno

podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
9.375.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 10. 2002; BPD FIDA, d.o.o., Železna
cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 9.375.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 10. 2002; PLAČKO ZLATKO, Ul. bratov
Učakar 70, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 1.538.461 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 11. 2002; BPD FIDA, d.o.o.,
Železna cesta 18, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.538.461 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 2002.

Rg 1822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10987 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa TOPDOM trgovsko
podjetje d.d., sedež: Letališka cesta 1,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/01400/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s te-
mile podatki:

Matična številka: 5007828
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor MENCINGER BRANKO, Ravne v
Bohinju 16, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
razrešitev: 20. 12. 2002; direktor
SEDELJŠAK ANTON, Pod hribom 002,
Prelog, 1230 DOMŽALE, imenovanje:
21. 12. 2002, zastopa kot glavni direktor.

Rg 1824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/11012 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa TELEMACH družba
za komunikacijske storitve d.o.o., sedež:
Vojkova 78, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/02313/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
poslovnega naslova s temile podatki:

Matična številka: 5291216
Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 21,

1000 LJUBLJANA

Rg 1825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/11013 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa TELEMACH
družba za komunikacijske storitve

d.o.o., podružnica Ljubljana, sedež:
Vojkova 78, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/02313/02, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5291216003
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor KOČILA MARKO, Breznica 45,
4274 ŽIROVNICA, razrešitev: 17. 12. 2002;
direktor VOLČIČ ROMAN, Brilejeva 1, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 17. 12. 2002.

Rg 1833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/11076 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa ROGAČ RMV,
družba za komunikacije in marketing,
d.o.o., sedež: Savska c. 3, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/33960/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova s
temile podatki:

Matična številka: 1581988
Sedež: Rožna dolina, cesta XV/14,

1000 LJUBLJANA

Rg 1834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/11082 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM
TABOR, sedež: Vidovdanska 7, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/00334/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis skrajšane firme in sprememba
ustanovitelja s temile podatki:

Matična številka: 5055555
Skrajšana firma: DD TABOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: MLO LJUBLJANA

(SKUPŠČINA MESTA LJUBLJANE), 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ostalo,
izstop: 17. 6. 1999; REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT, odgov.
do dol. višine, vstop: 17. 6. 1999.

Rg 1976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00231 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa SLOVENIJAVINO,
podjetje za trgovino in storitve d.d.,
sedež: Frankopanska 11, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/01847/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile
podatki:

Matična številka: 5167019
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor ARTNAK MIRO, razrešitev: 24. 12.
1998, tehnični direktor, zastopa podjetje
brez omejitev v okviru proizvodne dejavnosti
podjetja; direktor ZAJC BORIS, razrešitev:
24. 12. 1998, direktor sektorja za splošne
zadeve, zastopa podjetje brez omejitev na
področju splošnih, kadrovskih in pravnih
zadev podjetja; direktor KOVAČIČ MATJAŽ,
razrešitev: 24. 12. 1998, direktor enološko
analitskega sektorja, zastopa podjetje brez
omejitev v okviru enološke, tehnološke in
mikrobiološke dejavnosti podjetja.

Rg 1979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00249 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa ISKRA PRINS

prodaja, inženiring, servis, d.d., sedež:
Rožna dolina c. IX/6, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01894/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba poslovnega naslova s temile
podatki:

Matična številka: 5091969
Sedež: Cesta dveh cesarjev 403,

1000 LJUBLJANA

Rg 1989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00347 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa GRADIS Strojno
prometna operativa, d.d., sedež:
Šmartinska 32, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/06850/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5074975
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

zastopnik KOVAČIČ BOJAN, Snebersko
nabrežje 56, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 23. 12. 2002, zastopa kot
namestnik direktorja.

Rg 1991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00349 z dne 3. 2.
2003 pri subjektu vpisa ZVEZA HRANILNO
KREDITNIH SLUŽB SLOVENIJE p.o.,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/01782/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: pripojitev HRANILNO KREDITNE
SLUŽBE Ivančna gorica (vl. št.
1/01765/00) in ZADRUŽNO HRANILNO
KREDITNE SLUŽBE LJUBLJANA (vl. št.
1/01767/00) s temile podatki:

Matična številka: 5000327
Skupščinski sklep: Pripojitev družbe

ZADRUŽNO HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA LJUBLJANA p.o., Ljubljana,
Ižanska cesta 303, Ljubljana (vložna številka
1/01767/00) na podlagi pogodbe o
pripojitvi z dne 13. 12. 2002 in z dne
12. 11. 2002, soglasja upravnega odbora
ZVEZE HRANILNO KREDITNIH SLUŽB
SLOVENIJE p.o., Ljubljana in upravnega
odbora ZADRUŽNO HRANILNO KREDITNE
SLUŽBE LJUBLJANA p.o., Ljubljana z dne
13. 12. 2002. Rok za prijavo terjatev
upnikov je 6 mesecev od objave sklepa v
Uradnem listu. Pripojitev družbe HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA IVANČNA GORICA, n.
sol.o., Ul. II. grupe odredov 17, Ivančna
Gorica (vložna številka 1/01765/00) na
podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 6. 12.
2002 in sklepa upravnega odbora ZVEZE
HRANILNO KREDITNIH SLUŽB
SLOVENIJE p.o., Ljubljana z dne 11. 12.
2002 in upravnega odbora HRANILNO
KREDITNE SLUŽBE IVANČNA GORICA, n.
sol.o. z dne 10. 12. 2002. Rok za prijavo
terjatev upnikov je 6 mesecev od objave
sklepa v Uradnem listu.

Rg 1993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00364 z dne 7. 2.
2003 pri subjektu vpisa DONIT TESNIT
družba za proizvodnjo tesnilnih
materialov, d.d., sedež: Cesta
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komandanta Staneta 38, 1215
MEDVODE, vpisanem pod vložno št.
1/20956/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična številka: 5699878
Člani nadzornega sveta: ŽABKAR

SAMO, vstop 1. 1. 2003; ČARMAN
MARKO, izstop 1. 1. 2003.

Rg 2000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00501 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa KRONA HOLDING,
finančna družba, d.d., sedež: Štefanova
13A, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/26073/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5893658
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist VAVPETIČ MARKO, Ravbarjeva 3,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 1.
2003.

Rg 2003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00551 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DR. FRANCETA PREŠERNA, sedež:
Šolska ul. 2, 1310 RIBNICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00700/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5087449
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

ravnatelj ŠULENTIČ ANDREJA, Šolska ul.
2, 1310 RIBNICA, razrešitev: 31. 12. 2002,
podpisuje, zastopa in predstavlja ter
neomejeno sklepa vse pogodbe in opravlja
druga pravna dejanja; ravnatelj IVANEC
FRANCE, Grič, Cesta VIII/5, 1310
RIBNICA, imenovanje: 1. 1. 2003.

Rg 2214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/08936 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa HOJA ŽAGA ROB
podjetje za predelavo lesa, d.o.o., sedež:
Rob 25, 1314 ROB NA DOLENJSKEM,
vpisanem pod vložno št. 1/10983/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba ustanoviteljev s temile podatki:

Matična številka: 5459745
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ ALOJZIJ,

Strletje 9, 1314 ROB NA DOLENJSKEM,
osnovni vložek: 1.440.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 30. 8. 2002; ŽNIDARŠIČ
ERNA, Strletje 9, 1314 ROB NA
DOLENJSKEM, osnovni vložek: 570.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 8. 2002;
LOGAR BOŠTJAN, Turjak 16, 1311 TURJAK,
osnovni vložek: 12.240.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1991; INFOND ZLAT
PID D.D., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 13.473.620 SIT,
ne odgovarja, izstop: 14. 8. 2002; INFOND
HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 6.920.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 2002; INFOND PID, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 6.553.620 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 2002.

Rg 2227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09349 z dne 20. 1.
2003 pri subjektu vpisa BAUMIT gradbeni
materiali d.o.o. Prevod firme družbe:
Baumit Baustoffe GmbH, sedež:
Zagrebška ulica 1, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/25634/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba ustanoviteljev s temile podatki:

Matična številka: 5859425
Ustanovitelji: WIETERSDORFER INDU-

STRIE BETEILIGUNGS GMBH, Ferdinand
Jergitsch Strasse 15, KLAGENFURT, osnovni
vložek: 44.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 10. 2002; WIETERSDORFER &
PEGGAUER ZEMENTWERKE GMBH,
Ferdinand Jergitsch Strasse 15,
KLAGENFURT, osnovni vložek: 44.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 2002.

Rg 2238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09482 z dne 24. 1.
2003 pod št. vložka 1/02835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5305012
Firma: MENART trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Riharjeva 22, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 52.150.885,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih

obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
MENART BOŠTJAN, Čučkova ulica 35,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
52.150.885 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg 2241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09539 z dne 27. 1.
2003 pri subjektu vpisa ELKOTEX podjetje
za trgovino in zastopanje d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 27, sedež: Stegne 27,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/32376/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, fir-
me, poslovnega naslova, dejavnosti, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1447025
Firma: ELKOTEX podjetje za trgovino

in zastopanje d.o.o.

Ustanovitelji: MEDNIS EGONS, Spilves
37 53, RIGA, LATVIJA, osnovni vložek:
1.071.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 10.
2002; SUŠA MILAN, Kamnica 53, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, osnovni vložek:
1.029.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1999; DELNIŠKA DRUŽBA ELKO GRUPA,
Rupniecibas Iela 27, RIGA, osnovni vložek:
1.071.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SUŠA MILAN, Kamnica 53, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, imenovanje: 1. 7.
1999.

Dejavnost: 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, izbris 27. 1. 2003; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV napravami, vpis 27. 1. 2003;
51700 Druga trgovina na debelo, izbris
27. 1. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 27. 1. 2003; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, izbris 27. 1. 2003;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 27. 1. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
27. 1. 2003; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, izbris
27. 1. 2003; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, izbris
27. 1. 2003; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, izbris 27. 1. 2003;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, izbris 27. 1. 2003; 74202
Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 27. 1. 2003; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., izbris
27. 1. 2003; 74873 Druge poslovne
dejavnosti, d. n, vpis 27. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 8. 10. 2002.

Rg 2276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10001 z dne 17. 1.
2003 pri subjektu vpisa EUROCOM
TRADING, poslovne storitve, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Trubarjeva cesta 5,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/16699/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža s temile
podatki:

Matična številka: 5593093
Sedež: Kamnikarjeva ulica 21, 1291

LAVRICA ŠKOFLJICA

Rg 2282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10120 z dne 20. 1.
2003 pri subjektu vpisa TERMOCENTER
TPS trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., sedež: Zaloška 147, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/06849/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba deležev in vpis
lastnega poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična številka: 5407133
Ustanovitelji: JERNEJC BOJAN,

Klemenčičeva 3, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 480.600 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 5. 1990; VRHOVEC ZVONE,
Čufarjeva 3, Vir, 1230 DOMŽALE, osnovni
vložek: 480.600 SIT, ne odgovarja, vstop:
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3. 5. 1990; TERMOCENTER TPS trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Zaloška 147,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.242.800 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11.
2002.

Rg 2299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10277 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa KS – SKLAD 4,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Dunajska 09, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/35876/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična številka: 1711059
Člani nadzornega sveta: ŠIFRER

DARKO, PREDSEDNIK, izstop 23. 8.
2002; SMREKAR BOŠTJAN, izstop 23. 8.
2002; CVIKL MATEJ, izstop 23. 8. 2002;
ŠIFRER DARKO, PREDSEDNIK, vstop
23. 8. 2002; SMREKAR BOŠTJAN, vstop
23. 8. 2002; CVIKL MATEJ, vstop 23. 8.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 23. 8. 2002.

Rg 2314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10377 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa PLANTA
PRELESJE trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež: Vojkova 58, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/30874/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5321310
Ustanovitelji: MIHELIČ VLASTA, Ul.

Metoda Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 21.504.725,23 SIT, ne
odgovarja, izstop: 27. 11. 2002; MIHELIČ
MITJA, Ulica Metoda Mikuža 16, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek:
21.504.725,24 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 11. 2002; SATIVA – SOC. COOP. A
R.L., Via Calcinaro 2425, CESENA,
osnovni vložek: 43.009.450,47 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor MIHELIČ VLASTA, Ul. Metoda
Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
27. 11. 2002.

Rg 2342

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/10653 z dne 23. 1.
2003 pri subjektu vpisa MIND TRADE
trgovina in zastopstvo, d.o.o. Ljubljana,
sedež: Glonarjeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30297/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba poslovnega naslova s temile
podatki:

Matična številka: 1244949
Sedež: Tržaška cesta 42, 1000

LJUBLJANA

Rg 2357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10746 z dne 21. 1.
2003 pri subjektu vpisa KRONA HOLDING,
finančna družba, d.d., sedež: Štefanova
13A, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod

vložno št. 1/26073/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5893658
Člani nadzornega sveta:

SCHOLLMAYER JURIJ, izstop 10. 2. 2003;
KENDA GREGOR, izstop 10. 2. 2003;
GRAŠIČ DANILO, izstop 10. 2. 2003;
KENDA GREGOR, vstop 11. 2. 2003;
WINKLER ALEŠ, vstop 11. 2. 2003;
GRAŠIČ DANILO, vstop 11. 2. 2003.

Rg 2368

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/10813 z dne 17. 1.
2003 pri subjektu vpisa BARTEC
VARNOST Tovarna eksplozijsko varnih
elektronaprav, d.o.o., sedež: C. 9. avg.
59, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vpisanem
pod vložno št. 1/10055/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: izbris zastavne
pravice s temile podatki:

Matična številka: 5440572
Razno: Na podlagi izbrisnega dovoljenja

z dne 17. 9. 2002 se izbriše zastavna
pravica, vpisana s Srg 12509/00 z dne 5.
9. 2000.

Rg 14323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20993 z dne 9. 7.
2002 pri subjektu vpisa HIPPER družba
za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Šarhova 30, sedež:
Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/14057/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba firme, osnovnega kapitala,
deleža, imena in priimka ter naslova
zastopnice, sprememba akta o ustanovitvi,
sprememba in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična številka: 5540305
Firma: HIPPER družba za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OPAŠKAR VOJKO,

Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor RUTAR OPAŠKAR MATEJA,
Šarhova 30, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 24. 5. 1994, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 22110, vpis 9. 7. 2002;
22150, vpis 9. 7. 2002; 22220, vpis 9. 7.
2002; 22240, vpis 9. 7. 2002; 22250, vpis
9. 7. 2002; 22310, vpis 9. 7. 2002;
22320, vpis 9. 7. 2002; 22330, vpis 9. 7.
2002; 51190, vpis 9. 7. 2002; 51570, vpis
9. 7. 2002; 51900, vpis 9. 7. 2002;
52630, vpis 9. 7. 2002; 74140, vpis 9. 7.
2002; 74400, vpis 9. 7. 2002; 74810, vpis
9. 7. 2002; 74851, vpis 9. 7. 2002; 74852,
vpis 9. 7. 2002; 74873, vpis 9. 7. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17. 6. 2002.

Rg 20207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/07624 z dne 28. 10.
2002 pri subjektu vpisa SAP SERVO
mehanični obrati d.d., sedež: Središka
ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod

vložno št. 1/04594/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
dejavnosti, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična številka: 5143489
Člani nadzornega sveta: SEIBERT

ALEKSANDER, izstop 26. 8. 2002; MALI
STANE, vstop 27. 8. 2002.

Dejavnost: 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila, izbris 28. 10.
2002; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila, vpis 28. 10. 2002; 2852
Splošna mehanična dela, izbris 28. 10.
2002; 28520 Splošna mehanična dela, vpis
28. 10. 2002; 2862 Proizvodnja drugega
orodja, izbris 28. 10. 2002; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 28. 10.
2002; 28622 Proizvodnja orodja za stroje,
vpis 28. 10. 2002; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij,
izbris 28. 10. 2002; 31400 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij,
vpis 28. 10. 2002; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, izbris 28. 10. 2002; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje, vpis
28. 10. 2002; 4521 Splošna gradbena dela,
izbris 28. 10. 2002; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 28. 10. 2002; 4532
Izolacijska dela, izbris 28. 10. 2002; 45320
Izolacijska dela, vpis 28. 10. 2002; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
izbris 28. 10. 2002; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 28. 10.
2002; 4543 Oblaganje tal in sten, izbris
28. 10. 2002; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 28. 10. 2002; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, izbris 28. 10. 2002; 45441
Steklarska dela, vpis 28. 10. 2002; 45442
Pleskarska dela, vpis 28. 10. 2002; 5010
Trgovina z motornimi vozili, izbris 28. 10.
2002; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 28. 10. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
28. 10. 2002; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 28. 10. 2002;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
izbris 28. 10. 2002; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 28. 10. 2002;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, izbris 28. 10.
2002; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 28. 10. 2002; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
28. 10. 2002; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 28. 10. 2002; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, izbris
28. 10. 2002; 50501 Trgovina na drobno z
lastnimi motornimi gorivi, vpis 28. 10. 2002;
50502 Posredništvo pri trgovini na drobno z
motornimi gorivi, vpis 28. 10. 2002; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, izbris 28. 10. 2002;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 28. 10. 2002;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, izbris
28. 10. 2002; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 28. 10. 2002; 5170 Druga
trgovina na debelo, izbris 28. 10. 2002;
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51900 Druga trgovina na debelo, vpis
28. 10. 2002; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, izbris
28. 10. 2002; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
28. 10. 2002; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, izbris 28. 10. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
naprav, vpis 28. 10. 2002; 5530 Gostinske
storitve prehrane, izbris 28. 10. 2002;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
28. 10. 2002; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 28. 10. 2002; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 28. 10. 2002;
55304 Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov, vpis 28. 10. 2002; 5540
Točenje pijač in napitkov, izbris 28. 10.
2002; 55400 Točenje pijač, vpis 28. 10.
2002; 5551 Storitve menz, izbris 28. 10.
2002; 55510 Dejavnost menz, vpis 28. 10.
2002; 6024 Cestni tovorni promet, izbris
28. 10. 2002; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 28. 10. 2002; 6311 Prekladanje, izbris
28. 10. 2002; 63110 Prekladanje, vpis
28. 10. 2002; 6312 Skladiščenje, izbris
28. 10. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
28. 10. 2002; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, izbris
28. 10. 2002; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
28. 10. 2002; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev, izbris 28. 10. 2002;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte, vpis 28. 10. 2002; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, izbris 28. 10. 2002; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 28. 10. 2002; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
28. 10. 2002; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
28. 10. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 28. 10. 2002; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, izbris
28. 10. 2002; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 28. 10. 2002;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, izbris 28. 10.
2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 28. 10. 2002; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
izbris 28. 10. 2002; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 28. 10. 2002; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem, izbris 28. 10. 2002; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 28. 10. 2002; 712
Dajanje drugih vozil v najem, izbris 28. 10.
2002; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 28. 10. 2002; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 28. 10. 2002; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 28. 10.
2002; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, izbris 28. 10. 2002; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
izbris 28. 10. 2002; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 28. 10. 2002; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, vpis 28. 10.
2002; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
izbris 28. 10. 2002; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 28. 10. 2002; 7430

Tehnično preizkušanje in analiziranje, izbris
28. 10. 2002; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 28. 10. 2002; 7470
Čiščenje stavb, izbris 28. 10. 2002; 74700
Čiščenje objektov in opreme, vpis 28. 10.
2002; 7482 Pakiranje, izbris 28. 10. 2002;
74820 Pakiranje, vpis 28. 10. 2002; 7483
Tajniška dela in prevajanje, izbris 28. 10.
2002; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, izbris 28. 10. 2002; 74851
Prevajanje, vpis 28. 10. 2002; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
28. 10. 2002; 74853 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 28. 10. 2002; 74873 Druge
poslovne dejavnosti, d. n, vpis 28. 10. 2002;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje, izbris 28. 10. 2002; 80220
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje, vpis 28. 10. 2002; 8042
Drugo izobraževanje, izbris 28. 10. 2002;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d. n, vpis 28. 10. 2002;
9000 Storitve javne higiene, izbris 28. 10.
2002; 90010 Ravnanje z odplakami, vpis
28. 10. 2002; 90021 Zbiranje in odvoz
odpadkov, vpis 28. 10. 2002; 90022
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis 28. 10.
2002; 90023 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
vpis 28. 10. 2002; 90031 Čiščenje okolja,
vpis 28. 10. 2002; 90032 Druge dejavnosti
javne higiene, vpis 28. 10. 2002; 9261
Obratovanje športnih objektov, izbris 28. 10.
2002; 92610 Obratovanje športnih objektov,
vpis 28. 10. 2002; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic, izbris 28. 10. 2002;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
vpis 28. 10. 2002; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., izbris 28. 10. 2002; 93050
Druge osebne storitve, vpis 28. 10. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 13. 8. 2002.

Rg 21391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09388 z dne 21. 11.
2002 pri subjektu vpisa M – PRIM,
upravljanje naložb, nepremičnine in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta v Gorice 8,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/36298/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: pripo. družbe BA – ZA, d.o.o.
Ljubljana(1/05210/00) sprem. firme, skr.
firme, posl. naslova, deležev, osnov. kapit,
ustanov, zastop. in preobl. iz d.o.o. v d.d. s
temile podatki:

Matična številka: 1719068
Firma: M – PRIM, upravljanje naložb,

nepremičnine in storitve, d.d.
Skrajšana firma: M – PRIM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ MIHA,

Koritenska cesta 6A, 4260 BLED, osnovni
vložek: 3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 2002; REJIC METKA, Linhartova ce-
sta 62, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PRIMOŽIČ MIHA, Koritenska cesta
6A, 4260 BLED, razrešitev: 16. 9. 2002;
preds. uprave VODOPIVEC BLAŽ,
Uraničeva 6, 1000 LJUBLJANA,

imenovanje: 16. 9. 2002; član uprave
PRIMOŽIČ MIHA, Koritenska cesta 6A,
4260 BLED, imenovanje: 16. 9. 2002,
zastopa skupaj s predsednikom uprave;
član uprave REJIC METKA, Linhartova ce-
sta 62, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
16. 9. 2002, zastopa skupaj s
predsednikom uprave.

Skupščinski sklep: Vpiše se pripojitev
družbe BA ZA Poslovno finančne storitve,
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 9 (vl. št.
1/05210/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 8. 10. 2002, SV
3698/2002. Rok za prijavo terjatev upnikov
je 6 mesecev od objave sklepa v Uradnem
listu.

Razno: Preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.

MARIBOR

Rg 954
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02783 z dne 9. 1.
2003 pri subjektu vpisa VICTORIE MEDIA,
podjetje za oglaševanje, storitvene
dejavnosti in posredništvo d.o.o., sedež:
Pod vrhom 23, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/11207/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe družbenikov, osnovnih vložkov,
dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1672908
Ustanovitelji: ŽEHELJ MIRAN, Šarhova

ulica 36b, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 10. 2002;
JURAS JOSIP – prvi poslovni delež, Cesta
k Dravi 18, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 2001; JURAS JOSIP – drugi
poslovni delež, Cesta k Dravi 18, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 262.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2002; JURAS
CORNELIA GABRIELE – prvi poslovni
delež, Posaunenweg 54, BERLIN 13127
NEMČIJA, osnovni vložek: 525.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 2001; JURAS
CORNELIA GABRIELE – drugi poslovni
delež, Posaunenweg 54, BERLIN 13127
NEMČIJA, osnovni vložek: 262.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŽEHELJ MIRAN, Šarhova ulica
36b, 2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 10.
2002, zastopa brez omejitev; direktor
VISOČNIK MILAN, Drevoredna ulica 12,
2342 RUŠE, imenovanje: 11. 10. 2002,
brez omejitev.

Dejavnost: 22240, izbris 9. 1. 2003;
22240, vpis 9. 1. 2003; 40103, izbris 9. 1.
2003; 40104, izbris 9. 1. 2003; 40105,
izbris 9. 1. 2003; 40113, vpis 9. 1. 2003;
40120, vpis 9. 1. 2003; 40131, vpis 9. 1.
2003; 50500, izbris 9. 1. 2003; 50501,
vpis 9. 1. 2003; 50502, vpis 9. 1. 2003;
74832, izbris 9. 1. 2003; 74843, izbris
9. 1. 2003; 74852, vpis 9. 1. 2003;
74873, vpis 9. 1. 2003.

Rg 1710
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02561 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa SM
STROJKOPLAST proizvodnja elektroin-
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stalacijskega materiala d.o.o., sedež:
Meljska cesta 47, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/00286/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe družbenikov, osnovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5033080
Ustanovitelji: INFOND ZLAT d.d., Ulica

Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 8.
2002; INFOND PID pooblaščena
investicijska družba d.d., Vita Kraigherja 5,
2000 MARIBOR, osnovni vložek:
10.604.517 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 8.
2002; INFOND HOLDING finančna družba,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 45.434.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 8. 2002.

Rg 1712
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02601 z dne
30. 1. 2003 pri subjektu vpisa MESSER
SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo in
distribucijo tehničnih plinov d.o.o.,
sedež: Jugova 20, 2342 RUŠE, vpisanem
pod vložno št. 1/03722/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5478758
Dejavnost: 5115, izbris 30. 1. 2003;

51150, vpis 30. 1. 2003; 5118, izbris 30. 1.
2003; 51180, vpis 30. 1. 2003; 5146,
izbris 30. 1. 2003; 51460, vpis 30. 1.
2003; 5274, izbris 30. 1. 2003; 52740,
vpis 30. 1. 2003; 60300, vpis 30. 1. 2003;
7134, izbris 30. 1. 2003; 71340, vpis
30. 1. 2003; 7415, izbris 30. 1. 2003;
74150, vpis 30. 1. 2003; 7420, izbris
30. 1. 2003; 74204, vpis 30. 1. 2003;
7440, izbris 30. 1. 2003; 74400, vpis
30. 1. 2003; 74871, vpis 30. 1. 2003;
8042, izbris 30. 1. 2003; 80422, vpis
30. 1. 2003.

Rg 1728
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02963 z dne
30. 1. 2003 pri subjektu vpisa RIKOM
računalništvo, proizvodnja, trgovina,
storitve in turizem d.o.o., sedež:
Kraigherjeva 19/a, 2230 LENART,
vpisanem pod vložno št. 1/06854/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe osnovnega kapitala, osnovnih
vložkov, družbenikov, dejavnosti, Družbene
pogodbe, vpisa lastnega poslovnega deleža
in uskladitve s SKD s temile podatki:

Matična številka: 5682843
Osnovni kapital: 30.684.021,64 SIT
Ustanovitelji: RATAJ REKA, Kajuhova

3/a, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
3.068.402,16 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992; RATAJ DRAGO, Koseskega
40, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
3.068.402,16 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992; RIKOM računalništvo,
proizvodnja, trgovina, storitve in turizem
d.o.o., Kraigherjeva 19/a, 2230 LENART,
osnovni vložek: 24.547.217,32 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 20. 12. 2002.

Dejavnost: 01411, vpis 30. 1. 2003;
02010, vpis 30. 1. 2003; 02020, vpis
30. 1. 2003; 28110, vpis 30. 1. 2003;

28520, vpis 30. 1. 2003; 28750, vpis
30. 1. 2003; 29130, vpis 30. 1. 2003;
31500, vpis 30. 1. 2003; 31620, vpis
30. 1. 2003; 45310, vpis 30. 1. 2003;
45330, vpis 30. 1. 2003; 45450, vpis
30. 1. 2003; 51140, vpis 30. 1. 2003;
51180, vpis 30. 1. 2003; 51540, vpis
30. 1. 2003; 51560, vpis 30. 1. 2003;
51840, vpis 30. 1. 2003; 51870, vpis
30. 1. 2003; 51900, vpis 30. 1. 2003;
60213, vpis 30. 1. 2003; 70120, vpis
30. 1. 2003; 70200, vpis 30. 1. 2003;
70320, vpis 30. 1. 2003; 71220, vpis
30. 1. 2003; 71330, vpis 30. 1. 2003;
71340, vpis 30. 1. 2003; 71401, vpis
30. 1. 2003; 72100, vpis 30. 1. 2003;
72210, vpis 30. 1. 2003; 72220, vpis
30. 1. 2003; 72300, vpis 30. 1. 2003;
72400, vpis 30. 1. 2003; 72500, vpis
30. 1. 2003; 72600, vpis 30. 1. 2003;
74120, vpis 30. 1. 2003; 74130, vpis 30. 1.
2003; 74140, vpis 30. 1. 2003; 74204,
vpis 30. 1. 2003; 92610, vpis 30. 1. 2003;
92622, vpis 30. 1. 2003; 92720, vpis
30. 1. 2003.

Razno: DEJAVNOST: Pri 74.120 se
dopiše razen revizijske dejavnosti.

Rg 1729
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02973 z dne 3. 2.
2003 pri subjektu vpisa ŠPORTNI CENTER
POHORJE gostinstvo, turizem, šport,
kmetijstvo in gozdarstvo, trgovina,
storitve d.o.o., sedež: Mladinska 29,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/09116/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5835771
Osnovni kapital: 69.656.540,59 SIT
Ustanovitelji: SMUČARSKI KLUB

BRANIK MARIBOR, Mladinska 29, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 6.972.355,62
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1994;
BEDRAČ GORAZD, Ljubljanska 19/b,
2000 MARIBOR, osnovni vložek:
11.047.317,65 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1994; GERIČ BOJAN, Koroška ce-
sta 61, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
11.430.270,68 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1994; KRANJC MATJAŽ, Stubiška
ulica 13, 2342 RUŠE, osnovni vložek:
1.532.884,12 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1994; RATAJ DRAGO, Koseskega
40, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
11.430.270,68 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1994; SENČAR DUŠAN, Cesta v
Rošpoh 94/b, 2351 KAMNICA, osnovni
vložek: 10.915.321,37 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1994; TROBENTAR BOŽENA,
Ul. Karla Glaserja 10, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 1.532.885,16 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 1994; VILAR
SREČKO, Mladinska 43, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 11.430.270,68 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 1994; ZORKO
EVA, Kamniška 9, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 3.364.964,63 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1994.

Rg 1773
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02859 z dne

19. 11. 2001 pri subjektu vpisa BARD biro
za arhitekturo in design d.o.o., sedež:
Gospejna ulica 11, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/03058/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe osnovnega kapitala, poslovnih
deležev in in Pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5448344
Osnovni kapital: 2.778.979,09 SIT
Ustanovitelji: ČERNE BOGDAN,

Svarunova ulica 12, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.017.273,84 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 8. 1990; JALŠOVEC EDVARD,
Kopališka ulica 31, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.761.705,25 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.

Rg 1876
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00045 z dne
30. 1. 2003 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 zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5041473
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave ŠTEFANEC ERIH, Razlagova ulica
9, 2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 1. 2003,
zastopa brez omejitev; član uprave
MLINARIČ SLAVKO, Šalovci 017, 2270
ORMOŽ, imenovanje: 12. 1. 2003, zastopa
od 12. 1. 2003 do 11. 1. 2008.

Rg 1926
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00103 z dne 4. 2.
2003 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 zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5041473
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist ŠTEFANEC ERIH, Razlagova ulica
09, 2000 MARIBOR, imenovanje: 13. 1.
2003.

Rg 1942
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00128 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa PIVNIK družba za
trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.,
sedež: Trg Borisa Kidriča 2, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10268/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1214713
Dejavnost: 51370, vpis 4. 2. 2003;

55302, izbris 4. 2. 2003; 55302, vpis
4. 2. 2003.

Rg 1958
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00168 z dne 30. 1.
2003 pri subjektu vpisa GEDEON
HRASTNIK & CO. podjetje za geodetske
storitve, inženiring, svetovanje in
trgovino d.n.o., sedež: Trg svobode 28,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem
pod vložno št. 1/02222/00, vpisalo v sodni
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register tega sodišča: spremembe
poslovnega naslova, naslova družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5368871
Sedež: Trg Alfonza Šarha 1, 2310

SLOVENSKA BISTRICA
Ustanovitelji: IVANČIČ DUŠAN –

geometer, Ob stadionu 52, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, osnovni vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
7. 3. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik IVANČIČ DUŠAN, Ob stadionu
52, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
imenovanje: 7. 3. 1996, zastopa in
predstavlja družbo skupno z drugim
družbenikom, brez omejitev.

Rg 1959
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00169 z dne 31. 1.
2003 pri subjektu vpisa FJA ODA TEAM
podjetje za svetovanje in izdelavo
informacijskih sistemov d.o.o., sedež:
Ptujska cesta 184, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10989/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
spremembe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5791685
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor EDTMAYER JOHANNES,
BRANDMAYER STRASSE 1 E, KLO-
STERNEUBURG 3400, razrešitev: 30. 9.
2002, zastopa brez omejitev; direktor
OMMERBORN STEPHAN, Gutschstr.30,
BINZ CH 8122, imenovanje: 1. 10. 2002,
brez omejitev.

MURSKA SOBOTA

Rg 337
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2002/00376
z dne 23. 12. 2002 pri subjektu vpisa
STATIKON – projektiranje gradbenih
konstrukcij, arhitektura in inženiring
d.o.o., sedež: LIPOVCI 197 A, 9231
BELTINCI, vpisanem pod vložno št.
1/00911/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE,
SPREMEMBA OSNOVNIH VLOŽKOV
DRUŽBENIKOV, DEJAVNOSTI IN
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 5476500
Osnovni kapital: 4.885.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRLING TOMISLAV,

LIPOVCI 197 A, 9231 BELTINCI, osnovni
vložek: 2.442.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1991; PIRLING VIDA, LIPOVCI 197
A, 9231 BELTINCI, osnovni vložek:
2.442.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1994.

Dejavnost: 74203, vpis 23. 12. 2002;
74204, vpis 23. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 30. 4. 2002.

Rg 1536
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2002/00253
z dne 28. 1. 2003 pri subjektu vpisa ING –
NOVUM Inženiring inovacij za gospo-

darstvo d.o.o., sedež: KIDRIČEVO
NASELJE 9, 9252 RADENCI, vpisanem
pod vložno št. 1/02118/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA
OSNOVNEGA KAPITALA, OSNOVNEGA
VLOŽKA, DEJAVNOSTI IN AKTA O
USTANOVITVI DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5490146
Osnovni kapital: 2.105.417,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPIČ ANTON,

KIDRIČEVO NASELJE 9, 9252 RADENCI,
osnovni vložek: 2.105.417 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Dejavnost: 51650, izbris 28. 1. 2003;
51700, izbris 28. 1. 2003; 51870, vpis
28. 1. 2003; 51900, vpis 28. 1. 2003;
72200, izbris 28. 1. 2003; 72220, vpis
28. 1. 2003; 72400, izbris 28. 1. 2003;
72400, vpis 28. 1. 2003; 74831, izbris
28. 1. 2003; 74833, izbris 28. 1. 2003;
74843, izbris 28. 1. 2003; 74851, vpis
28. 1. 2003; 74853, vpis 28. 1. 2003;
74873, vpis 28. 1. 2003; 80422, izbris
28. 1. 2003; 80422, vpis 28. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi družbe, sprejeta dne 18.
2. 2002.

Rg 1560
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2002/00501
z dne 30. 1. 2003 pri subjektu vpisa
SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
gradbeništvo d.o.o., sedež: GLAVNI TRG
13/I, 9240 LJUTOMER, vpisanem pod
vložno št. 1/00031/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA
DRUŽBENIKOV IN NJIHOVIH OSNOVNIH
VLOŽKOV TER DRUŽBENE POGODBE s
temile podatki:

Matična številka: 5072182
Ustanovitelji: MOŽINA MIRAN, SLAVKA

OSTERCA 8, 9240 LJUTOMER, osnovni
vložek: 281.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; RIŽNAR MARJAN, PRISTAVA
30, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
909.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; HERIC MARJANA, BORECI 2, 9242
KRIŽEVCI, osnovni vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; BABIČ
IGOR, MOTA 49, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 428.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; ZADRAVEC MARJAN,
BRANOSLAVCI 1, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 941.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; BELOVIČ MARTIN,
VEŠČICA 9/C, 9240 LJUTOMER, osnovni
vložek: 438.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; SABOTIN DANILO, CVEN 4,
9240 LJUTOMER, osnovni vložek: 126.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993;
URLEB JUDITA TRATNIK, ZACHERLOVA
12, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
777.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; TRSTENJAK ZVONKO,
RADOMERJE 14, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 134.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; CIMERMAN ANTON,
PRISTAVA 13, 9240 LJUTOMER, osnovni
vložek: 1.436.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; BLAGOVIČ MIRAN Prvi poslovni
delež, BRANOSLAVCI 20/E, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 18.736.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993;
BLAGOVIČ MIRAN Drugi poslovni delež,

BRANOSLAVCI 20 E, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 2.723.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 6. 2002; ZVER
DANIEL, KIDRIČEVA UL. 1, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 87.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993;
ŠTEFANEC MIRAN, UL. J. GABERCA 4,
9241 VERŽEJ, osnovni vložek: 15.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; ZVER
MARJAN, KIDRIČEVA UL. 21, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 143.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; KOSI
MIRO, KRAPJE 40, 9241 VERŽEJ, osnovni
vložek: 202.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; HORVAT JANKO, CVEN 79/A,
9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
445.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; HERIC SANDRA, BORECI 2, 9242
KRIŽEVCI, osnovni vložek: 120.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; HERIC
DEJAN, BORECI 2, 9242 KRIŽEVCI,
osnovni vložek: 120.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; ZVER SAŠO, KIDRIČEVA
UL. 21, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
40.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; ŠTEFANEC EMILIJA, CEZANJEVCI
17/C, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
84.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; HERIC ANTON, KRIŽEVCI 36, 9242
KRIŽEVCI, osnovni vložek: 74.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; BLAGOVIČ
NENAD, BRANOSLAVCI 20/E, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 582.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; BLAGOVIČ
DEIVID, BRANOSLAVCI 20/E, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 144.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; BLAGOVIČ
HELENA, BRANOSLAVCI 23, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 577.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; ZUPANČIČ
CVETKA, BRANOSLAVCI 20/E, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 229.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; BELCL
DUŠAN, KRAPJE 45/A, 9241 VERŽEJ,
osnovni vložek: 528.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; CIMERMAN ŠTEFAN,
ŠPRINC 24, 9240 LJUTOMER, osnovni
vložek: 426.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; HERIC BORUT, BRANOSLAVCI
12, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
30.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; JAKOPIČ DOMINIK, ŽELJEZNA
GORA 131, ŠTRIGOVA, osnovni vložek:
595.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; JAKOPIČ ZVONKO, ŽELJEZNA
GORA 136/A, ŠTRIGOVA, osnovni vložek:
607.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; NOVAK STJEPAN, ŽELJEZNA GORA
37 A, ŠTRIGOVA, osnovni vložek: 625.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993;
PUŠENJAK IVAN, VOLKMERJEVA 2, 9240
LJUTOMER, osnovni vložek: 506.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993; SUDEC
SLAVKO, KOPRIVA 17, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 291.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; PRELOG BRANKO,
BRANOSLAVCI 1/A, 9240 LJUTOMER,
osnovni vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 1. 1993; BOLKOVIČ TONE, UL. I.
SLOV. TAB. 6, 9240 LJUTOMER, osnovni
vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1993; KUNČIČ MAJDA, STROČJA
VAS 4, 9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
112.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; PETEK MARJAN, KRIŽEVCI 46,
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9242 KRIŽEVCI, osnovni vložek: 15.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1993;
SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13/I,
9240 LJUTOMER, osnovni vložek:
1.432.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 21. 12. 2001 in
5. 4. 2002.

Rg 1593
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2002/00814
z dne 30. 1. 2003 pri subjektu vpisa
VESNA Trgovsko podjetje d.d., sedež:
GLAVNI TRG 5/A, 9240 LJUTOMER,
vpisanem pod vložno št. 1/00076/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
PREDLOŽITEV ZAPISNIKA 6. SEJE
SKUPŠČINE Z DNE 6. 12. 2002,
SPREMEMBA DEJAVNOSTI IN STATUTA s
temile podatki:

Matična številka: 502500100
Dejavnost: 50500, izbris 30. 1. 2003;

50501, vpis 30. 1. 2003; 50502, vpis
30. 1. 2003; 51150, izbris 30. 1. 2003;
51150, vpis 30. 1. 2003; 51180, izbris
30. 1. 2003; 51180, vpis 30. 1. 2003;
51430, izbris 30. 1. 2003; 51430, vpis
30. 1. 2003; 51610, izbris 30. 1. 2003;
51620, izbris 30. 1. 2003; 51630, izbris
30. 1. 2003; 51640, izbris 30. 1. 2003;
51650, izbris 30. 1. 2003; 51660, izbris
30. 1. 2003; 51700, izbris 30. 1. 2003;
51810, vpis 30. 1. 2003; 51820, vpis
30. 1. 2003; 51830, vpis 30. 1. 2003;
51840, vpis 30. 1. 2003; 51850, vpis
30. 1. 2003; 51860, vpis 30. 1. 2003;
51870, vpis 30. 1. 2003; 51880, vpis
30. 1. 2003; 51900, vpis 30. 1. 2003;
52450, izbris 30. 1. 2003; 52450, vpis
30. 1. 2003; 52720, izbris 30. 1. 2003;
52720, vpis 30. 1. 2003; 52740, izbris
30. 1. 2003; 52740, vpis 30. 1. 2003;
5530, izbris 30. 1. 2003; 55301, vpis
30. 1. 2003; 55302, izbris 30. 1. 2003;
55302, vpis 30. 1. 2003; 55303, vpis
30. 1. 2003; 55400, vpis 30. 1. 2003;
55401, izbris 30. 1. 2003; 55510, izbris
30. 1. 2003; 55510, vpis 30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 6. 12. 2002.

Rg 1874
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2003/00043
z dne 5. 2. 2003 pri subjektu vpisa ZTT,
transport in trgovina d.o.o., sedež:
KAPCA 52, 9220 LENDAVA, vpisanem
pod vložno št. 1/02280/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA
POSLOVNEGA NASLOVA s temile podatki:

Matična številka: 5842735
Sedež: KAPCA, POLANSKA ULICA ŠT.

19, 9220 LENDAVA

Rg 2025
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/01346
z dne 21. 1. 2003 pri subjektu vpisa
KARTONAŽA Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota d.d., sedež:
LENDAVSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA,
vpisanem pod vložno št. 1/00306/00,

vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBA ČLANOV NADZORNEGA
SVETA s temile podatki:

Matična številka: 5039886
Člani nadzornega sveta: DOMJAN DRA-

GO, izstop 5. 10. 2000; HOČEVAR JANEZ,
izstop 5. 10. 2000; MUJDRICA ŠTEFAN,
izstop 5. 10. 2000; DUBROVSKI DRAGO,
vstop 5. 10. 2000; RAJ MARTIN, vstop
5. 10. 2000; POREDOŠ JOŽEF, vstop
5. 10. 2000.

Rg 2443
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2003/00024
z dne 21. 1. 2003 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 DRUŽBENIKA s temile
podatki:

Matična številka: 5857350
Ustanovitelji: INTERING Inženiring in

konsalting d.o.o., ARHITEKTA NOVAKA 13,
9000 MURSKA SOBOTA, osnovni vložek:
15.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 1. 2003; INTERING HOLDING,
svetovanje, d.o.o., TIVOLSKA 30, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 15.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2003.

Rg 20066
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI

SOBOTI je s sklepom Srg št. 2002/00263
z dne 29. 10. 2002 pri subjektu vpisa
SOLAR TOURS turistično gostinsko
podjetje Lendava d.o.o., sedež:
PARTIZANSKA 14, 69220 LENDAVA,
vpisanem pod vložno št. 1/00341/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
SPREMEMBA FIRME, SEDEŽA,
OSNOVNEGA KAPITALA, OSNOVNE  GA
VLOŽKA IN PREBIVALIŠČA DRUŽBENICE,
DEJAVNOSTI, PREBIVALIŠČA
ZASTOPNICE IN AKTA O USTANOVITVI s
temile podatki:

Matična številka: 5304644
Firma: SOLAR TOURS turistično

gostinsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: SOLAR TOURS d.o.o.
Sedež: DOLGOVAŠKE GORICE ŠT.

255, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOLAR KATARINA,

DOLGOVAŠKE GORICE ŠT. 255, 9220
LENDAVA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SOLAR KATARINA, DOLGOVAŠKE
GORICE ŠT. 255, 9220 LENDAVA,
imenovanje: 18. 12. 1989, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 01131, vpis 29. 10. 2002;
01132, vpis 29. 10. 2002; 01300, vpis
29. 10. 2002; 15110, vpis 29. 10. 2002;
15910, vpis 29. 10. 2002; 15930, vpis
29. 10. 2002; 50101, vpis 29. 10. 2002;
50102, vpis 29. 10. 2002; 50103, vpis
29. 10. 2002; 51390, vpis 29. 10. 2002;
52110, vpis 29. 10. 2002; 52120, vpis
29. 10. 2002; 55100, vpis 29. 10. 2002;
55210, vpis 29. 10. 2002; 55220, vpis
29. 10. 2002; 55231, vpis 29. 10. 2002;
55232, vpis 29. 10. 2002; 55233, vpis

29. 10. 2002; 55301, vpis 29. 10. 2002;
55302, vpis 29. 10. 2002; 55303, vpis
29. 10. 2002; 55304, vpis 29. 10. 2002;
55305, vpis 29. 10. 2002; 55309, vpis
29. 10. 2002; 55401, vpis 29. 10. 2002;
55402, vpis 29. 10. 2002; 55403, vpis
29. 10. 2002; 55510, vpis 29. 10. 2002;
55520, vpis 29. 10. 2002; 63300, vpis
29. 10. 2002; 70200, vpis 29. 10. 2002;
70310, vpis 29. 10. 2002; 70320, vpis
29. 10. 2002; 71100, vpis 29. 10. 2002;
71210, vpis 29. 10. 2002; 71340, vpis
29. 10. 2002; 74400, vpis 29. 10. 2002;
74831, vpis 29. 10. 2002; 74832, vpis
29. 10. 2002; 74841, vpis 29. 10. 2002;
92310, vpis 29. 10. 2002; 92320, vpis
29. 10. 2002; 93050, vpis 29. 10. 2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo, sprejeta dne 14. 2. 2002.

NOVA GORICA

Rg 489
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/01195 z dne
24. 12. 2002 pri subjektu vpisa INTERMAC
Trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Vodnikova 45, 5294 DORNBERK,
vpisanem pod vložno št. 1/00543/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
predložitev pogodbe o pripojitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5312248

Rg 1348
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00033 z dne
16. 1. 2003 pri subjektu vpisa DOM
UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA
MIKLAVŽA IDRIJA, sedež: Arkova ulica
4, 5280 IDRIJA, vpisanem pod vložno št.
1/00021/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: poprava sklepa opr. št. Srg
1084/2002 z dne 25. 11. 2002 z vpisom
“pravilne matične številke” s temile podatki:

Matična številka: 5049725

Rg 1858
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00028 z dne
30. 1. 2003 pri subjektu vpisa KIOP
Proizvodnja in prodaja d.o.o., sedež:
Lapajnetova 9, 5280 IDRIJA, vpisanem
pod vložno št. 1/03939/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična številka: 1423177
Ustanovitelji: PETRIČ STOJAN,

MOKRAŠKA VAS 6, 5281 SPODNJA
IDRIJA, osnovni vložek: 401.100 SIT, ne
odgovarja, izstop: 24. 10. 2002;
KLEINDIENST JURIJ, GRILČEVA 30, 5280
IDRIJA, osnovni vložek: 291.900 SIT, ne
odgovarja, izstop: 24. 10. 2002; ALBREHT
IVAN, NIKOLAJA PIRNATA 6A, 5280
IDRIJA, osnovni vložek: 291.900 SIT, ne
odgovarja, izstop: 24. 10. 2002; BOLKO
RADOVAN, ARKOVA 16, 5280 IDRIJA,
osnovni vložek: 291.900 SIT, ne odgovarja,
izstop: 24. 10. 2002; RUPNIK JOŽEF,
GODOVIČ 12, 5280 IDRIJA, osnovni
vložek: 291.900 SIT, ne odgovarja, izstop:
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24. 10. 2002; POTOČNIK JOŽE,
GORTANOVA 2, 5280 IDRIJA, osnovni
vložek: 291.900 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 10. 2002; CVELBAR MARJETA,
GRILČEVA 26, 5280 IDRIJA, osnovni
vložek: 239.400 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 10. 2002; SINYUNG Industrial Co, Ltd,
142, Gongdan dong, KUMI SI, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 2002.

Rg 1879
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00047 z dne
31. 1. 2003 pri subjektu vpisa MESNA
INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d., sedež:
Panovška cesta 1, 5000 NOVA GORICA,
vpisanem pod vložno št. 1/00072/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5007518
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist SOSIČ MILIVOJ,
GREGORČIČEVA 10, 5000 NOVA
GORICA, razrešitev: 21. 8. 2002; prokurist
TOROŠ NIVES, KIDRIČEVA 29 B, 5000
NOVA GORICA, razrešitev: 6. 1. 2003;
prokurist VIDMAR BOJAN,
GREGORČIČEVA 14 B, 5000 NOVA
GORICA, razrešitev: 6. 1. 2003; prokurist
BAŠIN BORUT, Cankarjeva 42, 5000
NOVA GORICA, imenovanje: 6. 1. 2003.

Rg 1882

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2003/00049 z dne
31. 1. 2003 pri subjektu vpisa
POLITEHNIKA NOVA GORICA, sedež:
Kostanjeviška 16 a, 5000 NOVA
GORICA, vpisanem pod vložno št.
1/03539/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis skrajšane firme, sprememba
imena ustanovitelja dejavnosti, tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5920884
Skrajšana firma: PNG
Ustanovitelji: INSTITUT JOŽEF STEFAN,

Jamova 39, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 10.840.000 SIT, odgov. do dol.
višine, vstop: 24. 9. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo ZAVRTANIK DANILO, VOGELNA 8,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 17. 7.
1996, predsednik zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 73103, vpis 31. 1. 2003;
73104, vpis 31. 1. 2003; 73201, vpis
31. 1. 2003; 73202, vpis 31. 1. 2003;
74841, izbris 31. 1. 2003; 74871, vpis
31. 1. 2003; 8030, izbris 31. 1. 2003;
80302, vpis 31. 1. 2003; 80303, vpis
31. 1. 2003; 92530, vpis 31. 1. 2003.

Rg 2442
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00024 z dne
21. 1. 2003 pri subjektu vpisa
VETERINARSKA AMBULANTA TOLMIN
d.o.o., sedež: Rutarjeva 35, 5220
TOLMIN, vpisanem pod vložno št.
1/03828/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in
poslovnih deležev, sprememba naslova
družbenika in zastopnika in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1305786

Ustanovitelji: OBČINA TOLMIN, UL.
PADLIH BORCEV 1 B, 5220 TOLMIN,
osnovni vložek: 1.590.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 12. 2001; KENDA
ANTON, Ljubinj 48, 5220 TOLMIN, osnovni
vložek: 1.290.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1998; MATELIČ FRANC, Trg
svobode 8, 5222 KOBARID, osnovni
vložek: 830.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1998; ANDRAŠIČ DARKO, Žagarjeva
ulica 9, 5220 TOLMIN, osnovni vložek:
710.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1998; MOHORIČ BOJAN, Vrsno 1, 5222
KOBARID, osnovni vložek: 670.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 2. 1998; LEBAN
OBID DARJA, Postaja 24 A, 5216 MOST
NA SOČI, osnovni vložek: 630.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 2. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor KENDA ANTON, Ljubinj 48, 5220
TOLMIN, imenovanje: 17. 2. 1998, zastopa
brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 24. 12. 2002.

Rg 2478
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00045 z dne
22. 1. 2003 pri subjektu vpisa TTL
Gostinstvo in turizem d.o.o., sedež: Staro
selo 60/a, 5222 KOBARID, vpisanem pod
vložno št. 1/03522/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža,
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti,
zastopnika, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5906776
Sedež: Markova ulica 4, 5222

KOBARID
Ustanovitelji: BENKO LJUBO, STARO

SELO 4/A, 5222 KOBARID, osnovni
vložek: 5.325.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1995; CENCIČ SONJA, STARO
SELO 27, 5222 KOBARID, osnovni vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 12.
2002; ONIKS d.d. Jesenice, SPODNJI
PLAVŽ 6, 4270 JESENICE, osnovni vložek:
4.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor BENKO LJUBO, STARO SELO 4/A,
5222 KOBARID, razrešitev: 30. 12. 2002,
direktor mora pridobiti soglasje skupščine v
naslednjih primerih: – nakup, prodaja ali
drugačno razpolaganje z lastnimi poslovnimi
deleži, – nakup in prodaja ali drugačno
krazpolaganje z nepremičninami za račun
družbe, – odobravanje in /ali najemanje
kreditov ter dajanje garancij in poroštev v viši-
ni, ki presega 100.000 SIT, DEM v enkratnem
znesku ali 200.000 SIT, DEM v tekočem
poslovnem letu, – sklenitev pogodbe s katero
družba prevzame obveznost do drugih v
vrednosti, ki presega 100.000 SIT, DEM v
enkratnem znesku ali 200.000 SIT, DEM v
tekočem poslovnem letu, – razpolaganje s
sredstvi družbe v vrednosti, ki presega
100.000 SIT, DEM v enkratnem znesku ali
200.000 SIT, DEM v tekočem poslovnem
letu; direktor BENKO LJUBO, STARO SELO
4/A, 5222 KOBARID, imenovanje: 30. 12.
2002; zastopnik BENKO MARIJA, STARO
SELO 4/A, 5222 KOBARID, imenovanje:
30. 12. 2002, namestnica direktorja zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 36500, vpis 22. 1. 2003;
5116, izbris 22. 1. 2003; 51180, vpis 22. 1.
2003; 5119, izbris 22. 1. 2003; 51190,
vpis 22. 1. 2003; 5224, izbris 22. 1. 2003;
5225, izbris 22. 1. 2003; 5226, izbris
22. 1. 2003; 5233, izbris 22. 1. 2003;
5242, izbris 22. 1. 2003; 5243, izbris
22. 1. 2003; 5245, izbris 22. 1. 2003;
52471, izbris 22. 1. 2003; 52472, izbris
22. 1. 2003; 52473, izbris 22. 1. 2003;
52481, izbris 22. 1. 2003; 52482, izbris
22. 1. 2003; 52485, izbris 22. 1. 2003;
52486, izbris 22. 1. 2003; 52487, izbris
22. 1. 2003; 55100, vpis 22. 1. 2003;
55111, izbris 22. 1. 2003; 55112, izbris
22. 1. 2003; 5512, izbris 22. 1. 2003;
5522, izbris 22. 1. 2003; 55220, vpis
22. 1. 2003; 55239, vpis 22. 1. 2003;
55301, izbris 22. 1. 2003; 55301, vpis
22. 1. 2003; 55302, izbris 22. 1. 2003;
55302, vpis 22. 1. 2003; 55303, vpis
22. 1. 2003; 55304, vpis 22. 1. 2003;
55400, vpis 22. 1. 2003; 55401, izbris
22. 1. 2003; 55402, izbris 22. 1. 2003;
55403, izbris 22. 1. 2003; 5551, izbris
22. 1. 2003; 55510, vpis 22. 1. 2003;
5552, izbris 22. 1. 2003; 55520, vpis
22. 1. 2003; 6330, izbris 22. 1. 2003;
63300, vpis 22. 1. 2003; 6713, izbris
22. 1. 2003; 71340, vpis 22. 1. 2003;
7210, izbris 22. 1. 2003; 72100, vpis
22. 1. 2003; 7220, izbris 22. 1. 2003;
72210, vpis 22. 1. 2003; 72220, vpis
22. 1. 2003; 72400, vpis 22. 1. 2003;
7250, izbris 22. 1. 2003; 72500, vpis
22. 1. 2003; 7260, izbris 22. 1. 2003;
72600, vpis 22. 1. 2003; 74140, vpis
22. 1. 2003; 7420, izbris 22. 1. 2003;
74204, vpis 22. 1. 2003; 9261, izbris
22. 1. 2003; 92610, vpis 22. 1. 2003;
92622, vpis 22. 1. 2003; 92623, izbris
22. 1. 2003; 92623, vpis 22. 1. 2003;
92711, izbris 22. 1. 2003; 92711, vpis
22. 1. 2003; 9272, izbris 22. 1. 2003;
92720, vpis 22. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 30. 12. 2002.

Rg 5746
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00028 z dne
26. 2. 2002 pri subjektu vpisa VANDA
LAPAJNE d.o.o. Podjetje za trgovino in
storitve, sedež: Trg Sv. Ahaca 7, 5280
IDRIJA, vpisanem pod vložno št.
1/02417/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba kapitala, osnovnega
vložka, akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5612837
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPAJNE VANDA, Vrh Zelj

16, 5280 IDRIJA, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1992.

Skupščinski sklep: Akt o ustanovitvi z
dne 18. 2. 2002.

NOVO MESTO

Rg 1125
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2002/00656
z dne 14. 1. 2003 pri subjektu vpisa
CETIBUS transport in gradbeništvo
d.o.o. Novo mesto, sedež: Mestne njive
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47, 8000 NOVO MESTO, vpisanem pod
vložno št. 1/02680/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki uskladitev –
sprememba dejavnosti vpis spremembe
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5666686
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOGAJ MISRET, Mestne

njive 47, 8000 NOVO MESTO, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1992.

Dejavnost: 45110, vpis 14. 1. 2003;
45120, vpis 14. 1. 2003; 45210, vpis
14. 1. 2003; 45220, vpis 14. 1. 2003;
45230, vpis 14. 1. 2003; 45240, vpis
14. 1. 2003; 45250, vpis 14. 1. 2003;
45310, vpis 14. 1. 2003; 45320, vpis
14. 1. 2003; 45330, vpis 14. 1. 2003;
45340, vpis 14. 1. 2003; 45410, vpis
14. 1. 2003; 45420, vpis 14. 1. 2003;
45430, vpis 14. 1. 2003; 45441, vpis
14. 1. 2003; 45442, vpis 14. 1. 2003;
45450, vpis 14. 1. 2003; 45500, vpis
14. 1. 2003; 55301, vpis 14. 1. 2003;
55302, vpis 14. 1. 2003; 55303, vpis
14. 1. 2003; 55304, vpis 14. 1. 2003;
55305, vpis 14. 1. 2003; 55400, vpis
14. 1. 2003; 55510, vpis 14. 1. 2003;
55520, vpis 14. 1. 2003; 60211, vpis
14. 1. 2003; 60212, vpis 14. 1. 2003;
60230, vpis 14. 1. 2003; 60240, vpis
14. 1. 2003; 63110, vpis 14. 1. 2003;
63120, vpis 14. 1. 2003; 63210, vpis
14. 1. 2003; 63300, vpis 14. 1. 2003;
63400, vpis 14. 1. 2003; 71100, vpis
14. 1. 2003; 71210, vpis 14. 1. 2003;
71320, vpis 14. 1. 2003; 71340, vpis
14. 1. 2003; 74203, vpis 14. 1. 2003;
74204, vpis 14. 1. 2003; 74700, vpis
14. 1. 2003; 74852, vpis 14. 1. 2003;
74873, vpis 14. 1. 2003; 93010, vpis
14. 1. 2003; 93021, vpis 14. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 8. 2002.

Rg 1327
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00008
z dne 13. 1. 2003 pri subjektu vpisa SAMM
proizvodno in trgovsko podjetje Novo
mesto d.o.o., sedež: Vavpotičeva 2,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vložno
št. 1/00761/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika
sprememba poslovnega naslova s temile
podatki:

Matična številka: 5343984
Sedež: Vrhovčeva ulica 9 A, 8000

NOVO MESTO
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor ANDRIJANIČ ANDREJ – DRAGO,
Trška Gora 279 A, 8000 NOVO MESTO,
razrešitev: 30. 12. 2002; direktor
ADRIJANIČ PLEVNIK MOJCA, Viška cesta
69b, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
31. 12. 2002.

Rg 1871
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00041
z dne 28. 1. 2003 pri subjektu vpisa
EUROTOUR Prevoz potnikov in blaga
d.o.o. Novo mesto, sedež: Slavka Gruma
48, 8000 NOVO MESTO, vpisanem pod

vložno št. 1/02773/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba
dejavnosti vpis spremembe družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5690986
Dejavnost: 5162, izbris 28. 1. 2003;

5170, izbris 28. 1. 2003; 51820, vpis
28. 1. 2003; 51900, vpis 28. 1. 2003;
5245, izbris 28. 1. 2003; 52450, vpis
28. 1. 2003; 5530, izbris 28. 1. 2003;
55301, vpis 28. 1. 2003; 55302, vpis
28. 1. 2003; 55303, vpis 28. 1. 2003;
55304, vpis 28. 1. 2003; 55305, vpis
28. 1. 2003; 5540, izbris 28. 1. 2003;
55400, vpis 28. 1. 2003; 6022, izbris
28. 1. 2003; 60220, vpis 28. 1. 2003;
6330, izbris 28. 1. 2003; 63300, vpis
28. 1. 2003; 71100, vpis 28. 1. 2003;
71210, vpis 28. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 24. 1. 2003.

Rg 1877
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00045
z dne 29. 1. 2003 pri subjektu vpisa LIU S
JUNAKI trgovina in gostinstvo d.o.o.,
sedež: Dilančeva ulica 7, 8000 NOVO
MESTO, vpisanem pod vložno št.
1/04052/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti izbris
zastopnika vpis spremembe družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1214195
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

zastopnik CHEN RONGBIN, Cesta krških
žrtev 97 začasno, 8270 KRŠKO, razrešitev:
24. 1. 2003, namestnik direktorja.

Dejavnost: 50500, izbris 29. 1. 2003;
50501, vpis 29. 1. 2003; 50502, vpis
29. 1. 2003; 51180, izbris 29. 1. 2003;
51180, vpis 29. 1. 2003; 51610, izbris
29. 1. 2003; 51620, izbris 29. 1. 2003;
51630, izbris 29. 1. 2003; 51640, izbris
29. 1. 2003; 51650, izbris 29. 1. 2003;
51660, izbris 29. 1. 2003; 51700, izbris
29. 1. 2003; 51810, vpis 29. 1. 2003;
51820, vpis 29. 1. 2003; 51830, vpis
29. 1. 2003; 51840, vpis 29. 1. 2003;
51850, vpis 29. 1. 2003; 51860, vpis
29. 1. 2003; 51870, vpis 29. 1. 2003;
51880, vpis 29. 1. 2003; 51900, vpis
29. 1. 2003; 52450, izbris 29. 1. 2003;
52450, vpis 29. 1. 2003; 52740, izbris
29. 1. 2003; 52740, vpis 29. 1. 2003;
55302, izbris 29. 1. 2003; 55302, izbris
29. 1. 2003; 55302, vpis 29. 1. 2003;
55304, izbris 29. 1. 2003; 55304, vpis
29. 1. 2003; 55309, izbris 29. 1. 2003;
55400, vpis 29. 1. 2003; 55401, izbris
29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba
družbene pogodbe z dne 24. 1. 2003

Rg 1878

OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM
MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00046
z dne 29. 1. 2003 pri subjektu vpisa
PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o.
Šentrupert, sedež: Šentrupert 35, 8232
ŠENTRUPERT, vpisanem pod vložno št.
1/00733/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti vpis
spremembe družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5343127
Dejavnost: 55302, izbris 29. 1. 2003;

55302, vpis 29. 1. 2003; 55400, vpis
29. 1. 2003; 55401, izbris 29. 1. 2003;
55402, izbris 29. 1. 2003; 55403, izbris
29. 1. 2003; 90021, vpis 29. 1. 2003;
90022, vpis 29. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29. 1. 2003.

Rg 1883
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00050
z dne 31. 1. 2003 pri subjektu vpisa
KREMEN d.d., Industrija in rudniki
nekovin, Novo mesto, sedež: Topliška
cesta 2, 8000 NOVO MESTO, vpisanem
pod vložno št. 1/00011/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža
sprememba članov nadzornega sveta vpis
spremembe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5033934
Sedež: Dolenje Mokro Polje 40, 8310

ŠENTJERNEJ
Člani nadzornega sveta: MAHNE

NATAŠA, izstop 30. 1. 2003; JAGARINEC
DARINKA, izstop 30. 1. 2003; SATLER
MATJAŽ, vstop 30. 1. 2003; GOLOB
URBAN, vstop 30. 1. 2003; LUŽAR
MARTIN, izstop 30. 1. 2003; LUŽAR
MARTIN, vstop 30. 1. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 30. 1. 2003.

Rg 1885

OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM
MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00051
z dne 31. 1. 2003 pri subjektu vpisa
VINGRAD Podjetje za izvajanje storitev
na področju gradbeništva, trgovine,
tehničnih in poslovnih storitev, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Smrečnikova 40,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vložno
št. 1/00546/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična številka: 5321247
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor BELE VINCENC, Nad mlini 4, 8000
NOVO MESTO, razrešitev: 29. 1. 2003,
zastopa brez omejitev; direktor BELE
MARKO, Nad mlini 4, 8000 NOVO ME-
STO, imenovanje: 29. 1. 2003; direktor
BELE ZATEŽIČ ŠPELA, Smrečnikova 40,
8000 NOVO MESTO, imenovanje: 29. 1.
2003; družbenik BELE VINCENC, Nad
mlini 4, 8000 NOVO MESTO, imenovanje:
29. 1. 2003, namestnik direktorja.

Rg 2466
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2003/00037
z dne 27. 1. 2003 pri subjektu vpisa
TURISTIČNA AGENCIJA OCEAN d.o.o.,
sedež: Florjanov trg 3, 8000 NOVO ME-
STO, vpisanem pod vložno št.
1/04372/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme vpis spremembe
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1599950
Firma: OCEAN EKOLOGIJA IN

TURIZEM d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi z dne 23. 1. 2003.
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Rg 21116
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM

MESTU je s sklepom Srg št. 2002/00629
z dne 19. 11. 2002 pri subjektu vpisa ZALA
podjetje za avto šolo, trgovino, turizem
in gostinstvo Novo mesto, d.o.o., sedež:
Koštialova 40, 8000 NOVO MESTO,
vpisanem pod vložno št. 1/01217/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis
predloga za začetek stečajnega postopka
opr. št. St 38/2002 z dne 18. 11. 2002 s
temile podatki:

Matična številka: 5643317
Razno: Vpiše se predlog za začetek

stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču
pod opr. št. St 38/2002 dne 18. 11. 2002
vložil predlagatelj: ZALA podjetje za avto
šolo, trgovino, turizem in gostinstvo Novo
mesto, d.o.o., Novo mesto, Koštialova 40.

PTUJ

Rg 1557
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00487 z dne 6. 2.
2003 pri subjektu vpisa SAMI trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Osojnikova cesta 22, 2250 PTUJ,
vpisanem pod vložno št. 1/04750/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba družbenikov, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5561949
Ustanovitelji: ČUČEK ALOJZIJA,

Gregorčičev drevored 13, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 10. 2002; ČUČEK SANDI, Osojnikova
cesta 25, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
7.546.982 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 2002.

Dejavnost: 52463, vpis 6. 2. 2003.
Skupščinski sklep: Vpiše se čistopis akta

o ustanovitvi z dne 29. 10. 2002.

Rg 1565

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2002/00542 z dne 4. 2.
2003 pri subjektu vpisa FRS podjetje za
finančno računovodske storitve d.o.o.,
sedež: Koresova 16, 2250 PTUJ,
vpisanem pod vložno št. 1/02991/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba družbenikov, poslovnih
deležev, naslova družbenika in zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5457050
Ustanovitelji: ŠPOLJAR ZLATAN,

Koresova 16, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
2.250.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1990; ŠPOLJAR MARIJA, Koresova 16,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 250.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 2002; FRS
D.O.O., Koresova 16, 2250 PTUJ, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 12.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŠPOLJAR ZLATAN, Koresova 16,
2250 PTUJ, imenovanje: 11. 9. 1990,
zastopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 16. 12. 2002.

Rg 1863

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2003/00031 z dne 5. 2.
2003 pri subjektu vpisa FRS podjetje za
finančno računovodske storitve d.o.o.,
sedež: Koresova 16, 2250 PTUJ,
vpisanem pod vložno št. 1/02991/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča:
sprememba zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5457050
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

direktor ŠPOLJAR ZLATAN, Koresova 16,
2250 PTUJ, razrešitev: 24. 1. 2003,
zastopa brez omejitev; prokurist ŠPOLJAR
ZLATAN, Koresova 16, 2250 PTUJ,
imenovanje: 24. 1. 2003; direktor
BRODNJAK MIRANDA, Hajdoše 56, 2251
PTUJ, imenovanje: 24. 1. 2003.

SLOVENJ GRADEC

Rg 1531
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ

GRADEC je s sklepom Srg št. 2002/00159
z dne 30. 1. 2003 pri subjektu vpisa SM
METAL proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Otiški
vrh 44, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, vpisanem pod vložno št.
1/02754/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
poslovnega deleža in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična številka: 5413664
Osnovni kapital: 5.168.521,80 SIT
Ustanovitelji: ZALUBERŠEK SILVE-

STER, Pod gradom 1, 2367 VUZENICA,
vložek: 5.168.521,80 SIT, ne odgovarja,
vstop: 13. 8. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 15. 3. 2002.

Rg 1563
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ

GRADEC je s sklepom Srg št. 2002/00524
z dne 3. 2. 2003 pri subjektu vpisa KOPA
računalniški inženiring d.d., sedež:
Kidričeva 14, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vpisanem pod vložno št. 1/01537/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala,
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic v breme rezerv, sprememba statuta
s temile podatki:

Matična številka: 5231914
Osnovni kapital: 30.482.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta

z dne 9. 7. 2002. Vpiše se sklep skupščine
delniške družbe z dne 9. 7. 2002, da se
osnovni kapital zmanjša z umikom delnic za
21.738.000,00 SIT na 30.482.000,00 SIT.

Izbrisi

LJUBLJANA

Rg 688

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/10055 z dne 31. 12.
2002 pod št. vložka 1/29630/00 izbrisalo

iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5022061
Firma: AGENCIJA REPUBLIKE

SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Tržaška cesta 16, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož,
izstop: 31. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
gen. dir. POZVEK DARINKA, Rakitna 376,
1352 PRESERJE, razrešitev: 31. 12. 2002.

Razno: Vse pravice in obveznosti
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet prevzame Republika Slovenija,
arhivska gradiva pa Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 11141/2002 Rg-1382
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog Compax,
družba za storitve, d.o.o. Ljubljana, Tržaška
49, ki jo zastopa notarka Majda Lokošek,
za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Compax, družba za storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 49, objavlja sklep:

Compax, družba za storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 49, reg. št. vl.
1/14694/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27.
12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Štampfel Bojan, Polhov
Gradec, Polhov Gradec 15, z
ustanovitvenim kapitalom 2,208.100 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se 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 RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003

Srg 08999/2002 Rg-1424
Okrožno sodišče v Ljubljani kot

registrsko sodišče na predlog družbe Olio,
proizvodnja in prodaja tekstilnih izdelkov
d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva 55, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Olio
d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva 55, objavlja
sklep:

Družba Olio, proizvodnja in prodaja
tekstilnih izdelkov d.o.o., Ljubljana,
Scopolijeva 55, reg. št. vl. 1/13736/00,
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preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 27. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lukner Olga,
Scopolijeva 55, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in
ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000
SIT prenese v celoti na Lukner Olgo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10333/2002 Rg-1434
Okrožno sodišče v Ljubljani kot

registrsko sodišče na predlog družbe Hard
Rock Čulajević & Partner, podjetje za
trgovino in storitve d.n.o., Ljubljana, Cesta
v Mestni log 55, ki jo zastopa notarka Nada
Kumar iz Ljubljane, Slovenska 56, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Hard
Rock Čulajević & Partner d.n.o., Ljubljana,
Cesta v Mestni log 55, objavlja sklep:

Družba Hard Rock Čulajević &
Partner, podjetje za trgovino in storitve
d.n.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
reg. št. vl. 1/32224/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Čulajević Marko,
Kolodvorska ulica 16 A, Ljubljana in
Prepeluh Matjaž, Japljeva ulica 7, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti Čulajević Marka in Prepeluh Matjaža.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10372/2002 Rg-1436
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče na predlog družbe ECC Efekt,
podjetje za inženiring, kontroling in konzalting
d.o.o., Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
Metelkova ul. 15, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe ECC Efekt d.o.o. Ul. bratov
Učakar 34, Ljubljana, objavlja sklep:

Družba ECC Efekt, podjetje za
inženiring, kontroling in konzalting d.o.o.,
Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18234/00, preneha po skrajšanem

postopku po sklepu skupščine z dne 14. 11.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marinko Janez in Marinko
Jelena, oba Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v
celoti na Marinko Janeza in Marinko Jeleno.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

MARIBOR

Srg 2641/2002 Rg-1469
Družba Kompas Maribor, turistično

podjetje d.o.o., Trg svobode 1, Maribor,
reg. št. vl. 1/4359-00, katere družbenik je
Kompas Holidays turistično podjetje d.d.,
Slovenska cesta 36, Ljubljana, po sklepu
družbenika družbe z dne 12. 11. 2002
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kompas
Holidays turistično podjetje d.d.

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 31. 1. 2003

NOVA GORICA

Srg 53/2003 Rg-1471
Družba ELDE, Import-Export d.o.o.,

Renče, s sedežem Merljaki 17, Renče,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. 1-02348-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 20. 1. 2003.

Ustanovitelj družbe je Elersič Dean,
Merljaki 17, Renče, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2003

Srg 78/2003 Rg-1475
Družba EURO-ČASS, Podjetje za

proizvodnjo, vzdrževanje, trgovino in
storitve d.o.o., Potoče, s sedežem Potoče
49, 5263 Dobravlje, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-00561-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 30. 1. 2003.

Ustanovitelja družbe sta Slavko Antonič,
Potoče 49, Dobravlje in Stojan Črmelj,
Potoče 24, Dobravlje, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru določa sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Sindikat VIZ OŠ Božidarja Jakca, Nus-
dorferjeva 10, Ljubljana, štampiljko okrogle
oblike z napisom Sindikt vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije VIZ Osnovna šola
Božidarja Jakca. gny-111576

Priglasitveni list

Dernikovič Ana, Cirkulane 60/a, Cirku-
lane, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045792/1007/00-52/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnz-111921

Etemaj Aleš s.p., Pizzerija Jaka, Homec,
Bolkova 24, Radomlje, priglasitveni list, op-
ravilna št. 06-2437/99, mat. št. 1327372,
izdan dne 1. 8. 1999. gnl-111510

Gobec Bojan s.p., Celjska cesta 2, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-1103/96. gnh-111664

Gracej Ivo, Trg D. Kvedra 3, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2288-94,
izdan dne 9. 1. 1994. gnc-111344

Hribar in Hribar Ljubljana d.n.o., Šmarti-
nska cesta 240, Ljubljana, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št. 036623/2142/00-
36/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnd-111422
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Jazbinšek Cvetko s.p., Paridol 8, Gori-
ca pri Slivnici, priglasitveni list, opravilna št.
52-0304/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnk-111661

Kastelic Franc, Dečja vas 25, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0057/94,
izdan dne 15. 3. 1994. gnh-111339

Kern Ferdinand, Habjanova 30, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0738/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gng-111340

Krstič Miro s.p., Tržaška cesta 15, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-
0437/94, matična št. 5459413, izdan dne
6. 5. 1994. gne-111896

Krupić Enes s.p., Kamnica 18, Dol pri
Ljubljani, obrtno dovoljenje, št.
035168/0078/00-36/1995 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3. 1995.
gnv-111500

Naraločnik Boris s.p., GRADIM, Posav-
skega ulica 20, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 24-1595/96, izdan dne 1. 3.
1996. gnj-111712

Okanović Arif, Povšetova ulica 59, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
036093/1404/00-36/1995 in obrtno do-
volenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gnq-111905

Pavlović Ljubiša s.p., Agrokombinatska
cesta 6/a, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 26-1592/95, mat. št. 5518549,
izdan dne 7. 4. 1995. gnw-111449

Petrovčič Vojmir s.p., Vipavska cesta 74,
Nova Gorica, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 004385/2411/00-47/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gnl-111560

Pintar Jože s.p., Meglenik 2, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0371/94.
gnd-111668

Sodnik Peter s.p., Zalog 55, Cerklje na
Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 026754/1267/00-28/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnb-111670

Šarkezi Štefan, Pušča 33, Murska So-
bota, priglasitveni list, opravilna št. 36-
1268/95, izdan dne 1. 7. 1995.
gng-111315

Šoba Franc s.p., Sp. Gaj pri Pragerskem
48, Pragersko, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 045981/1221/00-52/1995 in re-
prezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnc-111669

Tomšič Alojz, Bač 118, Knežak, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
011119/0878/00-22/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gns-111628

Uran Alenka s.p., Bar Pepita, Kolodvor-
ska 6, Zagorje ob Savi, priglasitveni list,
opravilna št. 61-0491/96, matična št.
5419380, izdan dne 1. 4. 1996.
gng-111665

Vidic Marjan, Prežihova 3, Bled, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
014169/0310/00-54/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnf-111666

Zajšek Milan, Korenska 24, Spodnji Du-
plek, priglasitveni list, opravilna št. 064-
3729/95, izdan dne 1. 5. 1995.
gnz-111846

Zemljarič Vladimir, Zabovci 100, Marko-
vci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045138/0034/01-52/1995. gnb-111845

Zupančič Alojz, Tomšičeva 16, Trebnje,
obrtno dovoljenje, št. 010090, izdano dne
6. 3. 1995 pti Obrtni zbornici Slovenije.
gny-111922

Potne listine

Bavčar Ana, Prešernova 36, Trzin, potni
list, št. P00521798. gnn-111583

Božičič Jože, Zg. Bistrica 147, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. P00928145.
gny-111751

Cerić Selma, Zelena ulica 13, Izola - Iso-
la, maloobmejno prepustnico, št. AI
141755, izdala UE Izola. gnf-111416

Čerpnjak Alojz, Martinje 8, Petrovci, po-
tni list, št. P00625781. gnh-111614

Dolar Jožica, Cesta 9. Avgusta 24, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. P00227082.
gni-111638

Ferš Dragan, Prijateljeva 16/a, Celje,
potni list, št. BA 408089. gne-111617

Ilgo Andreja, Pod kostanji 29, Ljubljana,
potni list, št. P00279358. gnd-111918

Ivanuš Igor, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. P00598565. gny-111797

Karlovšek Jure, Titova ulica 33, Rade-
če, potni list, št. P00452417. gns-111503

Kodrič Ivan, Varda 12, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 8012, izdala
UE Nova Gorica. gng-111615

Kovač Gregor, Poljska ulica 5, Šentjur,
potni list, št. P00721717. gnv-111625

Ložar Boštjan, Tacenska 76/a, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00064279.
gnh-111914

Lutman Ines, Hladilniška pot 1/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00765155. gni-111488

Maherl Jože, Koroška cesta 122, Mari-
bor, potni list, št. P00210541. gnl-111760

Novak Urška, Tržaška 486, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00237281.
gng-111390

Peršič Eva, Janševa 7, Ljubljana, potni
list, št. P00663761. gnu-111876

Radoha David, Ljubljanska 104, Mari-
bor, potni list, št. P00253313. gnd-111518

Robar Alen, Gorkega 57, Maribor, potni
list, št. P00794737. gni-111867

Simčič Igor, Gregorčičeva 2, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
5550, izdala UE Nova Gorica. gnv-111650

Simič Nikolaj, Trg Prešernove brigade
4, Kranj, potni list, št. P00369790.
gnb-111645

Skledar Marjan, Sotina 26, Rogašovci,
potni list, št. P00923643. gno-111607

Sušnik Tadej, Cesta na Svetje 18, Med-
vode, potni list, št. P00099308.
gnf-111491

Šuln Borut, Seidlova 22, Novo mesto,
potni list, št. P00603818. gnd-111643

Trbovšek Violeta, Cesta v Rošpoh 87,
Kamnica, potni list, št. P00230246.
gnm-111759

Trs Boris, Jenkova 19, Velenje, potni list,
št. P00729381. gnr-111379

Vrhovnik Ernest, Bošamarin 69, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 61504, izdala UE Koper. gnf-111616

Walder Ana, Klebenstrasse 18, Zurich,
Švica, potni list, št. AA 883217, izdala UE
Brežice. gnf-111395

Zupančič Janez, Topniška 23, Ljublja-
na, potni list, št. P00677815. gnw-111899

Osebne izkaznice

Adrović Damir, Ul. bratov Učakar 22, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 501942.
gnj-111762

Antlej Franc, Pečovje 12/a, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 764351. gnv-111475

Arhar Primož, Zg. Bitnje 244/A, Žabni-
ca, osebno izkaznico, št. 1408219.
gnb-111745

Avdić Žarko, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 719609.
gnm-111584

Bejtulai Bedžet, Nove Fužine 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1136965.
gnv-111575

Belcl Luka, Žibertova 26/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1514722. gnj-111462

Belej Andreja, Proseničko 8, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1473112. gne-111742

Belšak Ivan, Tolsti vrh 3, Mislinja, oseb-
no izkaznico, št. 4066. gni-111413

Božičič Jože, Zg. Bistrica 147, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1096446. gnv-111750

Bratuša Terezija, Jakčeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 604716. gnj-111337

Brence Vladimir, Tržaška 365/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1226566.
gnz-111571

Brezlan Janko, Lindek 16, Frankolovo,
osebno izkaznico, št. 1003085.
gnq-111480

Brezovnik Tina, Slape 92, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 60736. gnx-111523

Brvar Nada, Goriška 29, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 718557. gnk-111886

Budisavljević Sanja, Rimska ploščad
8/11, Ptuj, osebno izkaznico, št. 999522.
gnp-111731

Cavazza Boris Aleksander, Kongresni trg
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1608103. gnx-111473

Cimerman Sonja, Škrilje 35, Ig, osebno
izkaznico, št. 418246. gno-111457

Cirnski Marjan, Rigonce 36, Dobova,
osebno izkaznico, št. 743378. gns-111603

Čerpnjak Alojz, Martinje 8, Petrovci, ose-
bno izkaznico, št. 1531100. gnm-111634
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Djurašinović Zoran, Novo Polje, Cesta
VII/81, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 530714. gne-111667

Dobljekar Majcen Maruša, Vurnikova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 260022.
gne-111767

Doknić Vukosava, Srebrničeva 7, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
635618. gno-111407

Dragičević Bojana, Plavje 45, Škofije,
osebno izkaznico, št. 256509. gnq-111455

Drčar Nives, Nadgoriška 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 837918. gnu-111726

Ferjančič Anica, Planina 73, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1147482.
gnh-111739

Ferjančič Domen, Planina 73, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 1211440.
gnm-111734

Ferkolj Alja, Jakčeva 11, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 689124. gne-111417

Ferlič Vekoslava, Betnavska 69, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 387083.
gny-111747

Fili Irena, Brunov drevored 6, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 81048. gnk-111411

Filič Jožefa, Gorica pri Slivnici 72/a, Še-
ntjur, osebno izkaznico, št. 1439871.
gnl-111435

Fingušt Marjana, Sp. gaj pri Pragerskem
9, Pragersko, osebno izkaznico, št.
755485. gnz-111400

Gabor Gabi, Radgonska cesta 6, Rade-
nci, osebno izkaznico, št. 379582.
gni-111738

Girotto Cavazza Oriana, Kongresni trg
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220977.
gnw-111474

Glavan Marija Stanislava, Čufarjeva 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 675735.
gny-111897

Glibota Frane, Pot k mlinu 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 913415. gns-111478

Gnezda Irena, Gaberje 1/a, Štanjel, ose-
bno izkaznico, št. 966774. gnr-111404

Goljuf Urban, Trg svobode 32, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 279999. gnh-111714

Golob Urša, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 243473. gnf-111741

Gombač Joško, Pitonijeva 4, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 127541.
gnf-111391

Goropevšek Marija, Loke 38/a, Tabor,
osebno izkaznico, št. 9999. gnz-111821

Grobelnik Branko, Vinska gorica 32/a,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 365470.
gnv-111875

Gros Zvonko, Podgora 20/a, Kotlje,
osebno izkaznico, št. 1481931. gnt-111727

Habijan Gašper, Moste 39/a, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 1473793.
gny-111772

Habijan Goranka, Moste 39/a, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 1527930.
gnz-111771

Hanželj Marija, Vitomarci 36/a, Vitomar-
ci, osebno izkaznico, št. 1426432.
gnz-111721

Hanželj Natalija, Vitomarci 36/a, Vitoma-
rci, osebno izkaznico, št. 1426581.
gnb-111720

Hiti Andrej, Ljubljanska cesta 9, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1316959.
gnm-111434

Horvat Nataša, Soška 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1161946. gnq-111880

Horvat Suzana, Podkočna 13, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 232105.
gnm-111609

Hren Alojz, Ulica Stanka Kvedra 1, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 466613.
gnk-111636

Hribernik Ambrož, Vodiška cesta 63, Vo-
dice, osebno izkaznico, št. 69223.
gnx-111648

Igličar Lidija, Stanežiče 25, Ljubljana-Še-
ntvid, osebno izkaznico, št. 177533.
gnh-111589

Ilgo Andreja, Pod kostanji 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1114809.
gnc-111919

Iskra Brigita, Podgraje 68/a, Ilirska Bist-
rica, osebno izkaznico, št. 715676.
gny-111872

Jagodic Marta, Vidmarjeva 8, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1237455. gnk-111761

Jamnik Gabrijela, Nanoška 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1323244.
gnl-111910

Janc Sašo, Ulica bratov Vošnjakov 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 162294.
gnf-111591

Jazbec Karl, Košaški dol 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1514935. gnl-111935

Jelen Dušan, Opatje selo 67, Miren,
osebno izkaznico, št. 978432. gns-111403

Jerebic Matej, Lokavec 10, Zgornja Vel-
ka, osebno izkaznico, št. 1445454.
gnm-111409

Jerič Milan, Lipovci 49/b, Beltinci, ose-
bno izkaznico, št. 127573. gnk-111736

Jerina Valentina, Čevka 18, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1380323.
gnt-111627

Jesenek Anton, Stari grad 14/b, Mako-
le, osebno izkaznico, št. 123160.
gnk-111386

Jesenovec Nežka, Notranjska cesta 26,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 202532.
gnf-111766

Jež Berta, Velikovška 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 844357. gnm-111859

Jozelj Leon, Ograde 35, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 1415396.
gnm-111709

Karlovšek Jure, Titova ulica 33, Rade-
če, osebno izkaznico, št. 546464.
gnt-111502

Kavčnik Frančiška, Fabianijeva 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 122176.
gnj-111662

Klenovšak Dubravko, Kocbekova 5, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 566253.
gng-111890

Knez Zvonko, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1203748.
gnw-111774

Kocmur Majda, Slovenska cesta 17, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1238687.
gnr-111533

Kodre Martin, Polzela 232, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 588703. gnw-111374

Kojnik Nelly, Polje 22, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 92874. gnq-111380

Kolman Mojca, Bratovževa ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 154930.
gnb-111920

Konhajzler Simona, Loka pri Zidanem
mostu 75, Loka pri Zidanem Mostu, oseb-
no izkaznico, št. 867754. gni-111388

Konig Edvard, II. prekomorske brigade
68, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1577615. gnb-111399

Konkolič Damijan, Tržna 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 854230. gny-111447

Kopše Palifrov Valerija, Ziherlova 41, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 437602.
gnx-111423

Kordiš Barbara, Trata 7/9, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 960274. gnd-111593

Korošak Irma, Prelogova 3/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 512327. gnr-111604

Korpič Ljudmila, Apače 21, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
758694. gnk-111461

Kosajnč Boštjan, Vinarska 19, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 592133.
gnx-111723

Kotnik Frančiška, Razborca 24, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 685649. gnt-111827

Kovačič Danijel, Seidlova ulica 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 311044.
gne-111592

Kovačič Ljuba Ana, Ulica bratov Vošnja-
kov 3, Celje, osebno izkaznico, št. 169484.
gnh-111889

Krajnc Cecilija, Grajenščak 77/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 32559. gnl-111410

Krašna Veronika, Mivka 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 460091. gnp-111756

Krečič Aleš, Ustje 57/c, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1001001.
gng-111590

Kristan Antonija, Heroja Verdnika 16, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 23485.
gnc-111644

Kristan Urška, Podsmreka 53, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 306981. gnk-111936

Križman Vanda, Šarhova ulica 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 726312.
gnq-111655

Krotko Mihael, Iga Grudna 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 307672. gnv-111900

Kuzma Janez, Dokležovje, Trate 19, Be-
ltinci, osebno izkaznico, št. 171112.
gnq-111605

Lah Kristina, Mariborska cesta 18, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1517738. gnp-111406
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Lovrenčič Pavao, Sosterska cesta 35,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
443329. gnj-111737

Lozej Marjan, Sveto 36/b, Komen, ose-
bno izkaznico, št. 211683. gnb-111370

Lutman Ines, Hladilniška pot 1/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1482486.
gnk-111486

Majer Slavko, Bukovci 82, Markovci,
osebno izkaznico, št. 347839. gnl-111735

Malešič Boštjan, Rakovec 3, Metlika,
osebno izkaznico, št. 1392435.
gnn-111733

Milar Miroslav, Trg revolucije 4, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 500042. gnn-111458

Milić Milan, Valjavčeva 13, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 1121768. gnn-111658

Mlakar Andrej, Koroška Bela, Cesta Vik-
torja Svetina 19, Jesenice, osebno izkazni-
co, št. 445115. gno-111382

Možič Antonija, Mariborska cesta 69,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
422878. gnw-111749

Muhič Vesna, Dokležovje, Gramozna 19,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 957638.
gne-111642

Novak Desan, Janežičeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 78799. gnc-111769

Novak Suzana, Grintovec 35/a, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 12232. gnl-111818

Obreht Vilma, Kolodvorska cesta 7, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 399225.
gnc-111369

Papič Janez, C. bratstva in enotnosti 98,
Metlika, osebno izkaznico, št. 1580582.
gny-111722

Pavlič Pavla, Kajuhova 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 118232. gnh-111764

Pečjak Silvester, Bučarjeva ulica 6, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 430945.
gno-111932

Perovšek Lidija, Hudi konec 4, Ortnek,
osebno izkaznico, št. 1183511. gnz-111521

Peskar Petra, Berdajsova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 380091. gnf-111916

Petek Bojan, Vodnikova 13, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1144726. m-169

Pinter Gregor, Ulica Dušana Kvedra 10,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1059011.
gne-111367

Planinc Matej, Trnjava 4/b, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 853268. gnh-111439

Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1520715. gnr-111579

Ploj Valburga, Sladki vrh 35, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 568670. m-164

Pogačar Marija, Trnovče 8, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 833843. gnb-111820

Pratnemer Benjamin, Rose Luxemburg
11, Maribor, osebno izkaznico, št.
1370545. gnv-111375

Primožič Katarina, Britof 128, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 216666. gnx-111598

Prša Renata, Žižki 61, Črenšovci, oseb-
no izkaznico, št. 1307753. gnj-111612

Pucer Nevijo, Puče 48, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 308712. gny-111647

Pušljar Helena, Škrjance 4, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1136580.
gng-111465

Rašl Maja, Kicar 2, Ptuj, osebno izkazni-
co, št. 368904. gnk-111861

Ratnik Rudolf, Koroška cesta 77, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 711307.
gnf-111866

Rebrnik Alenka, Podgorska cesta 133,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
959245. gnn-111408

Resnik Marija Elizabeta, Puhova 3, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 527713.
gnm-111363

Ribič Drago, Skoke, Holcerjeva 39, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 972346. gnw-111599

Rodvajn Olga, Žeje 2, Duplje, osebno
izkaznico, št. 949649. gnl-111860

Rojc Martina, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 336727.
gnh-111639

Rojc Nina, Rada Simonitija 4, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1128122.
gng-111640

Rošer Marjan, Goriška 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 716587. gni-111888

Rotar Marjeta, Cesta na Markovec 51,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1214773. gnh-111414

Rožič Gorazd, Rafolče 45, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 939822. gni-111313

Sajevic Janez, Olševek 12, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 178540. gnc-111719

Sekirnik Danijela, Brestovška cesta 20,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
603710. gnn-111633

Simič Nikolaj, Trg Prešernove brigade
4, Kranj, osebno izkaznico, št. 1186436.
gnz-111646

Skvarč Viktorija, Ob sotočju 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 506160.
gni-111913

Slemenjak Anže, Arclin 50, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 1503711.
gnc-111469

Stanko Staša, Stritarjeva 17, Krško, ose-
bno izkaznico, št. 319273. gnx-111748

Stante Dušan, Podjavorškova 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 1534849.
gnd-111868

Stariha Silvo, Sela pri Dragatušu 16, Dra-
gatuš, osebno izkaznico, št. 1063093.
gnj-111387

Stojanović Gabrijela, Preglov trg 5, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 824579.
gns-111703

Stojanović Nataša, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1508803.
gno-111907

Strnad Borut, Glinškova ploščad 12, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 891349.
gni-111338

Strniša Albina, Štrekljeva ulica 70, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1127541.
gnp-111481

Strožer Liljana, Kasaze 69/e, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1504426.
gnt-111377

Subotič Jovan, II. prekomorske brigade
39/d, Koper - Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 1031059. gne-111467

Šajn Slavko, Ul. Milene Korbarjeve 9,
Brnik-Aerodrom, osebno izkaznico, št.
404237. gnz-111471

Šimenko Katja, Nova pot 82, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 593447.
gnr-111929

Škarabot Ivanka, Ozeljan 8, Šempas,
osebno izkaznico, št. 1462045.
gnq-111730

Škrlin Fani, Obirska 25/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1493971.
gnp-111606

Škrlj Andrejka, Podbeže 37, Ilirska Bist-
rica, osebno izkaznico, št. 1290115.
gno-111757

Šmid France, Selca 68, Selca, osebno
izkaznico, št. 507296. gnf-111466

Šorli Jakob, Koritnica 20/a, Grahovo ob
Bači, osebno izkaznico, št. 1497044.
gnv-111725

Šprajcer Blaž, Metliška cesta 7, Semič,
osebno izkaznico, št. 1344353.
gno-111482

Šubic Franc, Hrastje 69, Kranj, osebno
izkaznico, št. 723109. gnb-111595

Šubic Janez, Frankovo naselje 67, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 291095.
gnw-111874

Šubic Romana, Vodnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 193134. gnd-111568

Terbuc Darinka, Dornava 116/b, Dorna-
va, osebno izkaznico, št. 318857.
gni-111613

Tonič Anja, Gradnikove brigade 15, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1145033.
gnl-111610

Tratar Karolina, Seidlova cesta 68, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 641739.
gns-111728

Turšič Vojka, Reška 9, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1083604. gne-111342

Učakar Davorin, Mestni log II/15, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 1547557.
gnd-111368

Ulčar Mirko, Gabrje pri Jančah 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 662506.
gni-111463

Varga Jolanda, Dobrovnik 85/a, Dobro-
vnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
189900. gnd-111743

Verlič Bojan, 4. prekomorske 2, Ajdovš-
čina, osebno izkaznico, št. 340439.
gnu-111401

Vičič Helena, Popkova 1, Cerknica, ose-
bno izkaznico, št. 296228. gno-111357

Vidovič Vid, Prešernova cesta 11, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 7578.
gnh-111689

Vidović Branko, Polje 10/a, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 293324.
gnx-111873
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Vollmaier Ivan, Majeričeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 572535. gny-111472

Vovk Marija, Prašča vas 10, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 168036. gnt-111402

Vrečar Katarina, Pelechova 39, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 315318.
gnh-111489

Vršec Miran, Tratnikova ulica 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 219644.
gnv-111600

Vučaj Engjell, 14. divizije 6, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 550499. gnz-111596

Zaherik Tonka, Medvedova 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 221526.
gnv-111775

Zalar Andreja, Pirmane 3, Cerknica, ose-
bno izkaznico, št. 404666. gny-111597

Zebec Danilo, Formin 35/c, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1219380.
gnq-111405

Zei Prinčič Lada, Ulica stare pravde 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481282.
gnx-111623

Zidar Aleksandra, Kasaze 26, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1520281.
gnn-111858

Zupančič Julija, Vojkova 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 466430. gnl-111710

Žemva Andrej, Saveljska cesta 75/f, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1123769.
gns-111578

Žunkovič Robert, Stopno 20, Makole,
osebno izkaznico, št. 690141. gnl-111660

Županc Franc, Jakčeva 4, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 420337.
gnj-111412

Vozniška dovoljenja

Agnič Peter, Majcnova ulica 4, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
001655893, reg. št. 6843, izdala UE Treb-
nje. gns-111732

Arh Terezija, Stara Fužina 251, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 326809, reg. št. 13234, izdala UE Ra-
dovljica. gno-111711

Bittner Tomaž, Veliko Ubeljsko 29/a,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14939, izdala UE Postojna. gnr-111654

Bizjak Alojz, Čezsoča 12/b, Bovec, voz-
niško dovoljenje, št. S 29225, izdala UE
Tolmin. gne-111442

Blažina Lucija, Kvedrova cesta 4, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
21028. gni-111438

Bogataj Bojan, Belca 20/b, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022125. gnx-111323

Breznik Vesna, Opekarniška 8/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1654290, reg. št. 36157. gnk-111436

Brezovnik Tina, Slape 92, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1526215,
reg. št. 248519, izdala UE Ljubljana.
gnd-111522

Brvar Nada, Goriška 29, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 322092,
reg. št. 28640, izdala UE Ljubljana.
gnj-111887

Cajhen Maja, Podgora pri Dolskem 25,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1369646, reg. št. 235174, iz-
dala UE Ljubljana. gne-111496

Cimerman Sonja, Škrilje 35, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1299232,
reg. št. 141230, izdala UE Ljubljana.
gnp-111456

Cinardo Martelanc Nevenka, Vogrsko
156, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33245, izdala UE Nova Gorica.
gns-111653

Crispoldi Ursula, Gračišče 32, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1394022, izdala UE Koper. gnf-111420

Čauševič Sandra, Partizanska pot 8, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 ccm, BGH, št. 15040, izdala UE Slove-
nj Gradec. gno-111682

Čeh Marija, Grabonoški vrh 28, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
000199206, reg. št. 919, izdala UE Lena-
rt. gnu-111355

Čerpnjak Alojz, Martinje 8, Petrovci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 11373.
gnr-111554

Dečman Aleš, Martina Krpana ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215619, reg. št. 222432, izdala UE
Ljubljana. gnp-111631

Dejanovič Darko, Trg svobode 32, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9340, izdala UE Trbovlje. gnf-111441

Derča Davor, Dolenja vas 73, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294560, reg. št. 22517, izdala UE Žalec.
gnm-111909

Djuričić Marko, Gregorčičeva 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875616, reg. št. 105840. gnd-111443

Dobromirović Tanja, Kajuhova 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 161870, izdala UE Ljubljana.
gnw-111849

Dolinar Janez, Razori 1, Dobrova, vozni-
ško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1459686,
reg. št. 224611, izdala UE Ljubljana.
gnj-111512

Dragičevič Bojana, Plavje 45, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22570. gni-111863

Dukarič Andrej, Zakl 21, Podlehnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45881,
izdala UE Ptuj. gnh-111539

Fekonja Matej, Ulica Ilije Gregoriča 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1332118, reg. št. 116562, izdala UE Mari-
bor. gnf-111366

Ferjančič Anica, Planina 73, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1745754, reg. št. 11099, izdala UE Ajdovš-
čina. gng-111740

Ferlič Vekoslava, Betnavska 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
669657, reg. št. 52568. gnz-111746

Gabor Gabi, Radgonska cesta 6, Rade-
nci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14537, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-111674

Gantar Roman, Valburga 59/b, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1488922, reg. št. 241127, izdala UE Lju-
bljana. gnp-111881

Girotto Cavazza Oriana, Kongresni trg
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459938, reg. št. 242602, izdala UE
Ljubljana. gni-111817

Globočnik Silvestra, Letališka 18, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808088, reg. št. 17904, izdala UE Kranj.
gnt-111677

Goli Robi, Zbure 37, Šmarješke Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36755, izdala UE Novo mesto. gnk-111336

Gorela Boštjan, Nova vas 51, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, reg. št. 11197. gnq-111680

Gorenec Miran, Tabor 2, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 8/2003. gnk-111561

Goričan Boštjan, Polzela 205/a, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058360, izdala UE Žalec. gnb-111445

Goropevšek Marija, Loke 38/a, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 453429,
izdala UE Žalec. gny-111822

Grahor Boris, Dane pri Sežani 9/a, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 12569, izdala UE Sežana. gnz-111671

Grmek Matej, Kolajbova ulica 20/b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1488318, reg. št. 160623, izdala UE Lju-
bljana. gnl-111535

Habjanič Robert, Gajštova ulica 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914011, reg. št. 75028. gnf-111891

Horvat Milena, Brezovica 7, Velika Pola-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13085, izdala UE Lendava. gnn-111483

Horvat Suzana, Podkočna 13, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1386504. gnm-111534

Hozjan Tomaž, Gaberje, Ozka ulica 1,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15975, izdala UE Lendava.
gnk-111611

Hribernik Andreja, Gortina 146, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8170,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnf-111641

Hristov Aleksandar, Rusjanov trg 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589762, reg. št. 252755, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-111877

Igličar Lidija, Stanežiče 25, Ljubljana-Še-
ntvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482488, reg. št. 194410, izdala UE Ljub-
ljana. gni-111588

Ilgo Andreja, Pod kostanji 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933044, reg. št. 90621, izdala UE Ljublja-
na. gne-111917

Istenič Janez, Ulica Marije Hvaličeve 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846529, reg. št. 174741, izdala UE
Ljubljana. gnz-111450
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Janežič Cvetka, Pot v Podgorje 111, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933902, reg. št. 160484, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-111924

Jerič Milan, Lipovci 49/b, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 39989. gns-111678

Jerman Vilim, Pobočna 9, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
1644 Izola, izdala UE Izola. gnj-111362

Jesenovec Nežka, Notranjska cesta 26,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 16857, izdala UE Vrhnika.
gnd-111768

Joskić Tomo, Stahovica 10/a, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18520, izdala UE Kamnik. gnu-111501

Jurak Gregor, Šalara 31/d, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
28847. gnn-111558

Kacin Tjaša, Stara gora 16, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38702. gny-111672

Karlovšek Jure, Titova ulica 33, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
1060551, izdala UE Laško. gnq-111505

Kelčec Irena, Matjaževa ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327925, reg. št. 227655, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-111419

Kiseljak Iztok, Trniče 74/d, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1128156, reg. št. 93792.
gny-111372

Kiš Gorisana, Maistrova ulica 13, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9990, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-111332

Klemen Igor, Cankarjeva 5/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
437614, reg. št. 27035, izdala UE Domža-
le. gns-111928

Knez Zvonko, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926885, reg. št. 105406, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-111773

Kobal Božidar, Bela 5, Col, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. S 784519, reg. št.
9542, izdala UE Ajdovščina. gno-111832

Kocevski Slobodan, II. prekomorske bri-
gade 54, Koper - Capodistria, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 44969. gnv-111675

Kocjan Bruno, Senožeče 114, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10808, izdala UE Sežana. gnf-111541

Kogovšek Janez, Spodnje Pirniče 32/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1718279, reg. št. 52088, izdala UE
Ljubljana. gnr-111329

Kolenc Klemen, Pot v Mlake 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1368375, reg. št. 200587, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-111601

Komac Mateja, Ledina 3, Bovec, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1554954, izdala UE
Tolmin. gnt-111527

Korelc Anton, Šubljeva ulica 5, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1551770, reg. št. 3103, izdala UE Domža-
le. gnt-111452

Korpnik Ferdinand, Goriška 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
626855, reg. št. 5858, izdala UE Velenje.
gnj-111637

Kotnik Čertalič Majda, Podkraj 10, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6606, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnj-111437

Kotnik Dušan, Sela 10/b, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7962, iz-
dala UE Kamnik. gnd-111493

Kotnik Marija, Ob Suhi 3, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14255, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-111537

Krašovec Franc, Levanjci 29, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
35636, izdala UE Ptuj. gns-111328

Krečič Aleš, Ustje 57/c, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1597801,
izdala UE Ajdovščina. gny-111622

Kreuzer Matej, Rudarjevo 18, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13390, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnz-111346

Križman Valentina, Krašce 2, Moravče,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 115/2002. gnq-111884

Križman Vanda, Šarhova ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
731298, reg. št. 130265, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-111656

Krnjak Darko, Reboljeva 30, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468481,
reg. št. 32613, izdala UE Domžale.
gnt-111477

Krupić Enes, Kamnica 18, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594438, reg. št. 136224, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-111885

Legat Anton, Selo 14, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
231921, izdala UE Jesenice. gnl-111835

Ličan Adamčič Željka, II. prekomorske
brigade 11/c, Koper - Capodistria, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 25793.
gnn-111433

Lovrec Robert, Vitomarci 44, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
26975, izdala UE Ptuj. gny-111526

Lovrečič Valter, Vena Pilona 16, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 27148, izdala UE Koper.
gni-111542

Lugarič Franci, Vomarje 26, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14682, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-111516

Lukač Jernej, Puconci 298, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 40723.
gnd-111343

Lutman Ines, Hladilniška pot 1/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850647, reg. št. 172773, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-111485

Makovec Gregor, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 43232, izdala UE Nova Gorica.
gns-111828

Malešević Novak, Jurčkova cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1524259, reg. št. 133497, izdala
UE Ljubljana. gnc-111894

Marinšek Petra, Mestni trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808948, reg. št. 44316, izdala UE Kranj.
gnv-111925

Marković Jernej, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489912, reg. št. 244841, izdala UE
Ljubljana. gnw-111624

Martinčič Janez, Pot na Fužine 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503353, reg. št. 130588, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-111546

Mataija Davor, Bošamarin 15/b, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3314. gnr-111854

Mencin Peter, Gašperšičeva ulica 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
828368, reg. št. 8234, izdala UE Vrhnika.
gno-111582

Mežik Simon, Rateče 29/a, Rateče-Pla-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267680, izdala UE Jesenice. gnc-111319

Milić Milan, Valjavčeva 13, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602109, reg.
št. 430064, izdala UE Kranj. gnm-111659

Muharemi Lokman, Šercerjeva 13, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 8/2003. gni-111763

Novak Suzana, Grintovec 35/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41980,
izdala UE Koper. gnq-111459

Oblak Andreja, Dolenje Brdo 19, Polja-
ne nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 27553, izdala UE Škofja
Loka. gng-111865

Oražem Roman, Prigorica 35, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5905, izdala UE Ribnica. gny-111451

Paj Polona, Zagrad 114, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 37778.
gnd-111893

Pečjak Silvester, Bučarjeva ulica 6, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106279, reg. št. 211247, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-111931

Perovšek Lidija, Hudi konec 4, Ortnek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5612,
izdala UE Ribnica. gnb-111520

Platovšek Alenka, Draga 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23241, izdala UE Škofja Loka. gnp-111581

Podbrežnik Boštjan, Štrihovec 28, Šen-
tilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1056282, reg. št. 1488, izda-
la UE Pesnica. m-152

Podjed Franci, Olševek 50, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
806626, reg. št. 30263, izdala UE Kranj.
gns-111878

Polc Robert, Grajska cesta 22, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
11020341, reg. št. 102982. gnw-111549

Popaja Mirsad, Cesta revolucije 9, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 743363, izdala UE Jesenice. gnt-111327
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Posel Robert, Krčkova 15/a, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 913726, reg. št. 77644.
gnl-111385

Potočnik David, Ivenca 10/c, Vojnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1404586, reg. št. 38493. gnt-111652

Povhe Marjan, Prušnikova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493264, reg. št. 121793. gnc-111744

Praznik Mitja, Dolnja stara vas 46, Škoc-
jan, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 91/2002. gnv-111325

Prevec Petra, Grubarjevo nabrežje 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999041, reg. št. 206501, izdala UE
Ljubljana. gnp-111531

Pungerčar Gregor, Drenov grič 71, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14234, izdala UE Vrhnika. gng-111365

Pušljar Helena, Škrjance 4, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
315317, reg. št. 8293, izdala UE Grosup-
lje. gnh-111464

Radič Goran, Kraigherjeva 6, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1485116,
reg. št. 38786. gnz-111371

Ravnik Reš Janja, Kajuhova ulica 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20366,
izdala UE Ptuj. gnx-111673

Razgoršek Rok, Celjska cesta 56, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A-
50km/h BGH, reg. št. 17226, izdala UE
Slovenj Gradec. gnn-111333

Rebec Marija, Vegova ulica 27/b, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 1534. gnt-111352

Repinšek Valerija, Levec 62/a, Petrov-
če, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 8/2003. gnc-111444

Roškar Aleksander, Stojnci 25/b, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
45006, izdala UE Ptuj. gnz-111446

Roškar Urška, Hofmanova ulica 3, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21809, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-111649

Rotman Karl, Ihova 65, Benedikt, vozni-
ško dovoljenje, kat. FGH, št. S 692394,
reg. št. 3654, izdala UE Lenart.
gnu-111676

Rožman Sebastjan, Partizanska 12, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 8628, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-111724

Selan Anton, Stranska vas 47, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1482247, reg. št. 89914, izdala UE Ljublja-
na. gne-111492

Selič Štefanija, Parižlje 70/a, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
357475, izdala UE Žalec. gnu-111630

Seme Milan, Černelavci, Dalmatinova
15, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 14867. gnb-111345

Simončič Franc, Stantetova ulica 12, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858220, reg. št. 4644, izdala UE Velenje.
gnj-111862

Slemenjak Anže, Arclin 50, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1536468, reg. št. 49242. gnd-111468

Smrekar Janja, Koseskega ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371638, reg. št. 118354, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-111494

Sovič Špela, Vešenik 16/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12751, izdala UE Slovenske Konjice.
gnf-111716

Stante Dušan, Podjavorškova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 111765328, reg.
št. 42724. gnb-111870

Strožer Liljana, Kasaze 69/e, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
793323, izdala UE Žalec. gns-111378

Sušnik Klemen, Beleharjeva cesta 17,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1194393, reg. št. 41434, izdala UE Kra-
nj. gnu-111426

Šalamon Brigita, Prušnikova ulica 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444738, reg. št. 118733. gnn-111312

Šavli Milan, Gorenja Trebuša 12, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
220324, izdala UE Tolmin. gnz-111321

Šavor Andrej, Jerajeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933597, reg. št. 176942, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-111856

Šimunić Eva, Smrtnikova ulica 3, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 13/2003.
gnb-111770

Škapin Aleš, Obrtniška ulica 11, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12080, izdala UE Sežana. gnj-111837

Škodnik Anton, Bodrež 3, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 30608,
izdala UE Nova Gorica. gnw-111324

Škrinjar Franc, Veščica 34/d, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
581971, reg. št. 10109. gnv-111700

Škrlj Andrejka, Podbeže 37, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
660995, reg. št. 5682, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnq-111755

Šnajder Janko, Grajena 50, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
44065, izdala UE Ptuj. gnc-111844

Štancar Janez, Stavča vas 9, Dvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42404,
izdala UE Novo mesto. gnf-111841

Štojs Aleksander, Perovo 7, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15767, iz-
dala UE Kamnik. gnp-111906

Švajgar Cirila, Črtomirova ulica 25, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971464, reg. št. 142752, izdala UE Ljublja-
na. gnt-111902

Terpin Petra, Knifičeva ulica 21, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9630, izdala UE Ruše. m-156

Tkavc Suzana, Divjakova ulica 6, Mikla-
vž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 367998, reg. št. 98892.
gne-111892

Tomić Irena, Maurerjeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1718521, reg. št. 255450, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-111580

Vatovec Andreja, Hrpelje, Borova ulica
7, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14797, izdala UE Sežana.
gns-111353

Vavh Franc, Trbonje, Sv. Danijel 80, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 1117.
gnr-111479

Vende Zoran, Begunjska 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091436,
reg. št. 31622, izdala UE Kranj.
gnp-111681

Verdev Roman, Studence 2/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
001081876, izdala UE Žalec. gnc-111519

Veršič Janko, Postružnikova 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1035822, reg. št. 3027, izdala UE Ljuto-
mer. gnw-111524

Vetrih Mario, Pod vinogradi 4, Bresterni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917876, reg. št. 46059. gnm-111384

Vičar Stanislav, Sončni grič 20, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804114, reg. št. 11751, izdala UE Velenje.
gni-111663

Vidovič Vid, Prešernova cesta 11, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1336126, reg. št. 34469, izdala UE Dom-
žale. gni-111688

Vinčič Javorka, Vrazova ulica 52, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917656, reg. št. 91837, izdala UE Maribor.
gnl-111635

Vodopivec Andrej, Pot na Drenikov vrh
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1244203, reg. št. 223156, izdala UE
Ljubljana. gnp-111381

Volk Leopoldina, Sele pri Polskavi 16/a,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5126, izdala UE Slovenska Bistrica. m-185

Vomer Tamara, Janževski vrh 75, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9885, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnn-111383

Vrabl Vanja, Ljubečna, Obrtniška 2, Ško-
fja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45397. gnw-111824

Vrezovnik Tanja, Pot v hribec 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212824, reg. št. 221263, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-111912

Zadek Nataša, Šentovec 24, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16180, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-111440

Zakrajšek Dejan, Na Jelovo 18, Rade-
če, vozniško dovoljenje, št. S 1663581.
gnr-111629

Zebec Danilo, Formin 35/c, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 31263,
izdala UE Ptuj. gnv-111350

Zei Prinčič Lada, Ulica stare pravde 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1190037, reg. št. 59202, izdala UE
Ljubljana. gnz-111621
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Zupan Matej, Kolodvorska cesta 21, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10359, izdala UE Trbovlje. gnb-111495

Žemva Andrej, Saveljska cesta 75/f, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969666, reg. št. 140451, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-111577

Zavarovalne police

Benulič Lucija, Podgrad 102, Podgrad,
zavarovalno polico, št. AO 1067356, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gnu-111701

Bevermann Jasna, Raskovec 11, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 1107486.
gnx-111702

Brinjevec Branko, Seidlova cesta 24,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. AO
903431, izdala zavarovalnica Tilia.
gnx-111698

Burg Marija, Tržec 41, Videm pri Ptuju,
zavarovalno polico, št. AO 480345, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-166

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 872800, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. za tovorno vozilo
Citroen Jumper 2.8 HDI. gnh-111564

Čad Luka, Ježa 38, Ljubljana, zavarova-
lno polico, št. 524828, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnc-111394

GRAND ŠUSTER IN OSTALI d.n.o., To-
varniška 20, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 808953, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-111927

Horvat Janez, Tribuče 45, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 878572, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnm-111359

Janežič Urška, Ižanska cesta 406, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 916542,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-111883

Keranović Šemsa, Pot na Rakovo jelšo
333, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
787438, izdala zavarovalnica Tilia.
gnk-111490

Klun Marjan Stanislav, Draga 14, Draga,
zavarovalno polico, št. 0888831, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gno-111632

Lah Boštjan, Ul. 8. februarja 62, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
0493655, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-111840

Martinčič Igor, Sotelsko 8, Krško, zava-
rovalno polico, št. 479105, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d. gnv-111425

Mencin Peter, Gašperšičeva ulica 6, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 3959401, iz-
dala zavarovalnica Triglav d.d. gno-111586

Mlakar Darko, Loka 2/c, Tržič, zavaro-
valno polico, št. 924088, izdala zavarova-
lnica Tilia d.d. gnr-111429

Okanović Zlatko, Berdajsova ulica 9, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 558929, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-111626

Priteržnik Boštjan, Goriška 47, Velenje,
zavarovalno polico, št. 40301002412, iz-

dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-111427

Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. AO 382158,
AO 499255, AO 316482 in AO 354076,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-111453

Simonič Marjetka, Rošpoh 152, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št. 5233/4,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-186

Sinjur Alojzij, Šentjurje 11, Šentvid pri
Stični, zavarovalno polico, št. 871623, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-111926

Tratnjek Bojan, Dupleška cesta 134, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 479961.
m-162

Troha Alojz, Babno polje 87, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. AO 1091033.
gnh-111314

Spričevala

Banjac Milorad, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnf-111316

Barkidjija Marjetka, Senčna pot 29, Por-
torož - Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole v Kopru, izdano leta
1980. gns-111853

Birsa Alen, Zavrhek 4, Vremski Britof,
spričevalo o končani OŠ Bogomir Magajne
v Divači, izdano leta 1997. gnl-111685

Birsa Erik, Zavrhek 4, Vremski Britof,
spričevalo o končani OŠ Bogomir Magajna
v Divači, izdano leta 1999. gnn-111683

Bobner Barbara, Košnica 25/b, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika SEŠ Celje - eko-
nomsko komercialni tehnik, izdano leta
1993 in 1994. gnh-111839

Bogovič Monika, Arnovo selo 32, Arti-
če, spričevalo Srednje kmetijske šole Grm
Novo mesto. gnd-111547

Bolha Lavrinc Danica, Ig 200/c, Ig, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije v Kamniku,
izdano leta 1968, izdano na ime Lavrinc
Danica. gnm-111934

Borak Anton, Stara ulica 26, Murska So-
bota, spričevalo 2. letnika Srednje kmetij-
ske šole Maribor, smer voznik. gnk-111686

Borak Anton, Stara ulica 26, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje agroživilske šole Maribor, izdano 20. 1.
1989. gnq-111430

Brce Andrej, Tavčarjeva 7, Jesenice, za-
ključno spričevalo ŽIC Jesenice - delovod-
ska šola. gno-111536

Brence Martina, Gorenji Vrsnik 14, Spo-
dnja Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnb-111570

Breznik Robert, Zg. Duplek 17, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m-179

Brljavac Anton, Mali kamen 32, Kopriv-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Delovo-

dske strojne šole, št. 181/81 - Univerzum
p. o. Ljubljana, izdano leta 1981.
gnl-111585

Brodnik Tatjana, Sostrska cesta 47, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1974 in 1975, izdano na ime Žabjek Tatja-
na. gnd-111572

Bruketa Vladimir, Šmarje 136, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta
1969. gnh-111843

Brumec Aleksandra, Krčevina pri Vurbe-
rgu 174, Spodnji Duplek, spričevalo 2. let-
nika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izda-
no leta 1990. m-167

Cvetanović Miodrag, Žabnica 47/a, No-
tranje Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Ivančna Gorica, izdano leta 1997.
gne-111392

Čivič Igor, Župančičeva 5, Metlika, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1995 in
1996. gns-111553

Čoragić Midhad, Crvarevac 61, Velika
Kladuša, diplomo Poklicna gradbena šola
Ivana Kavčiča, izdana leta 1981.
gnv-111704

Črešnar Marjana, Trnava 25/b, Gomil-
sko, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vz-
gojiteljske šole v Mariboru, izdano leta 1978
in 1979. m-170

Gale Silvia, Vodnikova cesta 239, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole
Murska Sobota, izdano leta 1981, izdano
na ime Unger Silvia. gnf-111545

Glavan Darja, Jurčkova cesta 9, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na ime
Lešnjak Darja. gnc-111819

Gorenc Anton, Jablan 26, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu PŽEKŠ Ljub-
ljana, izdano leta 1981. gne-111842

Gorenec Franc, Cesta na Markovec 55,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. in 3. let-
nika SŠGT v Ljubljani, izdano leta 1987/88
in 1988/89. gnt-111852

Gregorc Simon, Ocvirkova ulica 101,
Ljubljana, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2001. gnj-111787

Grm Suzana, Mala Ševnica 6, Trebnje,
maturitetno spričevalo Trgovske akademije
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnp-111356

Grm Suzana, Mala Sevnica 6, Trebnje,
obvestilo o uspehu pri maturi izdala Trgov-
ska akademija v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-111364

Gujtman Dominik, Stara ulica 14, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ Ljud-
ske univerze v Murski Soboti, št. 40/99,
izdano leta 1999. gny-111347

Hafner Marko, Kebetova ulica 7, Med-
vode, diplomo Srednje elektrotehniške šole
v Ljubljana. gnr-111454

Hlebec Marija, Podzemelj 19/b, Gradac,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativ-
ne šole Novo mesto, izdano leta 1977, iz-
dano na ime Jakljevič Marija. gnu-111351
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Holc Aleksander, Lukavci 9, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 8. razreda OŠ Jurši-
nci, izdano leta 1980/81. gnc-111694

Hribar Romana, Rjava cesta 19, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št.
941/TT, izdano 24. 6. 1988. gnp-111831

Jamnik Urška, Kandijska cesta 37, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in sp-
ričevalo od 1 do 3. letnika Trgovske šole -
smer trgovec, prodajalec. gnf-111341

Janežič Barbara, Dobropolje 2/a, Ilirska
Bistrica, diplomo Srednje zdravstvene šole
v Piranu, izdana leta 1989 na ime Kastelic
Barbara. gnb-111695

Janežič Darja, Ljubljanska cesta 95,
Šmarje-SAP, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1998. gng-111415

Jeraj Antonija, Notranjska cesta 44, Vrh-
nika, spričevalo o zaključnem izpitu Ekono-
mske srednje šole Boris Kidrič v Ljubljani,
št. 69, izdano 27. 6. 1981, izdano na ime
Corn Antonija. gno-111882

Kalšnik Zlatko, Šmarska cesta 80, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gra-
dbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izda-
no leta 1976. gnb-111470

Kantarević Rasim, Podzvizd 79, Velika
Kladuša, BIH, diplomo Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana 16. 6.
1989. gnp-111310

Kantarević Rasim, Podzvizd 79, Velika
Kladuša, BIH, potrdilo o končani 4. stopnji
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Lju-
bljani, izdano leta 1989. gnk-111311

Karoli Dušan, Čevljarska ulica 11, Turni-
šče, spričevalo 7. razreda OŠ Karla Desto-
vnika Kajuha Murska Sobota, št. 60/55,
izdano leta 1981. gni-111538

Kerčmar Alen, Lendavska 25, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1995. gnp-111556

Kern Tadeja, Čadovlje 9, Golnik, zaklju-
čno spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnb-111320

Kerševan Vlasta, Vogrsko 156/b, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje frizerske šole, izdano leta 1996.
gnq-111830

Klančnik Pavel, Tepanje 73, Slovenske
Konjice, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1989-1993.
m-183

Klenovšek Urška, Ulica Josipa Priola 15,
Maribor, obvestilo o uspehu za 2. letnik Gi-
mnazije Ruše, izdano leta 2002. m-180

Končar Alojz, Sobrače 12/a, Šentvid pri
Stični, potrdilo o uspešno končanem uspo-
sabljanju za voznika viličarja in upravljalca
težke gradbene mehanizacije, izdano v Trzi-
nu, dne 13. 9. 1999, izdal IVIS d.o.o. Trzin.
gnd-111543

Košar Jože, Žurkov dol 13, Sevnica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1990. gnv-111525

Kovačič Benjamin, Miklavška cesta 45,
Hoče, spričevalo 3. letnika Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1998. m-172

Kremina Karl, Sp. Ročica 11, Benedikt,
spričevalo o končani OŠ Benedikt, izdano
leta 1985. m-175

Krulc Franc, Šlandrova cesta 37/b, Mo-
ravče, spričevalo od 1 do 3. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1967,
1968 in 1969. gnv-111825

Kuhta Tanja, Krvavška ulica 18, Vodice,
diplomo Srednje upravno administrativne
šole Ljubljana, izdana leta 1984 na ime Sku-
bic Tanja. gnf-111566

Kuhta Tanja, Krvavška ulica 18, Vodice,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost, izdana leta 1983 na ime Skubic Tanja.
gne-111567

Kuzmin Sergej, Gradnikove brigade 1,
Vipava, diplomo št. II/KS-2522, izdana v
Novi Gorici, dne 25. 6. 1985. gnm-111334

Leskovšek Tomaž, Mokrška 62/e, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1993 in
1995. gnm-111484

Levstek Andreja, Cesta Notranjskega od-
reda 9, Sodražica, spričevalo 4. letnika,
progran PTT tehnik, izdano 2. 6. 1997.
gnf-111691

Lunaček Boris, Ulica Simona Jenka 9,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Šolske-
ga zdravstvenega centra, Šole za sanitarne
tehnike v Ljubljani, izdano leta 1978 in
1979. gnv-111879

Marič Katja, Ulica Dušana Kvedra 39,
Šentjur, spričevalo 1. letnika PTT srednje-
šolski center v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnd-111618

Maričič Robert, Greenwiška ulica 12,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1993. m-161

Maričič Robert, Greenwiška ulica 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1994. m-163

Marinč Sergej, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika in izkaz us-
paha 3. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 1995 in
1998. gnr-111829

Medvešček Roman, 30. divizije 16, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. letnika Teh-
niške, pomorske srednje in elektro šole v
Piranu, izdano leta 1978. gnc-111544

Mejovšek Kristijan, Cmureška cesta 3,
Lenart v Slov.goricah, zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole v Mariboru. m-158

Miklavž Mojca, Vodovodna 65, Ljublja-
na, diplomo Višje šole za zdravstvene dela-
vce, št. 515, izdana 25. 9. 1985.
gnc-111869

Milič Simon, Čardak 10, Črnomelj, inde-
ks, št. 26105180, izdala Fakulteta za grad-
beništvo in geodezijo v Ljubljani.
gng-111715

Miškov Goce, Trg Rivoli 3, Kranj, indeks,
Izdala Srednja trgovska šola v Kranju.
gne-111517

Mlakar Helenca, Bodrež 34, Grobelno,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer go-
stinski tehnik, št. 386, izdano leta 2000.
m-173

Močivnik Mojca, Gozdna pot 10, Lesko-
vec pri Krškem, spričevalo 3. letnika Sred-
nje tehnične šole Krško, izdano leta
1982/83, izdano na ime Kolman Mojca.
gnm-111684

Muhič Aleksandra, Ceršak 4, Ceršak,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1995. m-159

Navršnik Jožica, Paka 42, Vitanje, potr-
dilo za varno delo s traktorjem in traktorski-
mi priključki, izdano leta 1987. gnj-111687

Nešić Oliver, Šarlinac, 18410 Doljevac,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro
šole - Gimnazija Moste, izdano leta 1990 in
1991. gnq-111705

Nosan Edvard, Mestne njive 23, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Strojne tehni-
ške šole Krško, izdano leta 1976/77.
gnw-111699

Pajnič Nina, Ulica bratov Marinec 31,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Poklicne n
tehniške šole za storitvene dejavnosti, izda-
no leta 2001, izdano na ime Mikek Nina.
gnm-111563

Paluc Gregor, Ptujska cesta 41, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesna šole Maribor, izdano leta
1996. m-181

Pavlin Tic, Preglov trg 7, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 2001. gnd-111718

Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Rečica ob
Savinji, indeks Centra srednjih šol Titovo
Velenje, izdan v šolskem letu 1984/85.
gnn-111708

Perc Jože, Pod vinogradi 41, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne av-
tomehaniške šole Maribor, izdano leta
1979. m-178

Peskar Grega, Titova 73, Jesenice, sp-
ričevalo Srednje zdravstvene šole, izdano
leta 2001. gny-111322

Petrout Ingilin, Klanec 2, Solkan, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Šolskega centra za blagovni
promet Nova Gorica - UAŠ, izdano leta
1979 in 1980. gnm-111559

Pintar Jože, Ulica OF 15, Trebnje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole Novo mesto, izdano leta 1971.
gnx-111448

Pišljar Ervin, Zaboršt pri Dolu 31, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika in maturitet-
no spričevalo Poklicne živilske šole, smer
mesar-proizvajalec, izdano leta 1980.
gnr-111904

Plesničar Peter, Benčičeva 11, Koper -
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1996. gny-111397

Porenta Martina, Šentvid pri Stični 116,
Šentvid pri Stični, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Josip Jurčič Stična, izdano leta 1982,
izdano na ime Grabnar Martina. gni-111513

Prašnikar Vasja, Ul. Ivana Rozmana 7,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠ v Izoli, izdano leta 1996. gnq-111530
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Preložnik Konrad, Krčevina pri Vurbergu
13, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje živiske šole, izdano leta 1995.
gnd-111693

Premužič Matejka, Ljubljanska cesta 21,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnq-111555

Prestor Blaž, Šentlambert 15/a, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole za oblikovanje in fotografijo, izda-
no leta 1997. gnk-111361

Pušnik Dušan, Selo pri Žirovnici 1/a, Ži-
rovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za blagovni promet v Kranju,
Komercialna šola, št. 12, izdano 27. 9.
1979. gnd-111418

Rajšp Albert, Ulica Pohorskega bataljo-
na 28, Maribor, spričevalo 1. letnika Sred-
nje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1982. m-165

Repnik Roman, Strug 16, Makole, dip-
lomo Industrijske kovinarske šole v Maribo-
ru, izdana leta 1974. m-171

Rojko Darko, Slatinski dol 7/a, Zgornja
Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
skega centra Ptuj, elektro šola, izdano leta
2002. m-176

Rušt Tina, Ulica Vide Janežičeve 13, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1996 in 1997. gng-111569

Sabolek Krunoslav, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, zaključno spričevalo SKSMŠ Mari-
bor, izdano leta 1994. m-151

Saradjen Darja, Raičeva ulica 62, Ljub-
ljana, indeks in diplomo, št. I-PF - 710, iz-
dajatelj ŠC Rudolfa Maistra. gns-111528

Schiro Roman, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Ljudske univer-
ze v Radovljici - program trgovskega poslo-
vodja, izdano leta 2000. gny-111497

Schiro Roman, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Ljudske univer-
ze v Radovljici - program trgovec, izdano
leta 1998. gnx-111498

Serdarevič Armin, Cesta na jezero 13,
Cerknica, spričevalo o poklicni maturi in ob-
vestilo o uspehu pri maturi Srednje šole v
Postojni, izdano leta 2002. gni-111713

Settomini Leyla, Verdijeva ulica 7, Piran
- Pirano, spričevalo 3. letnika Trgovske in
ekonomske šole Koper, izdano leta 1992.
gnn-111833

Sfiligoj Daniela, Bernetičeva 22, Koper -
Capodistria, diplomo Vzgojiteljske šole in
gimnazija Ljubljana, št. osebnega lista
I/197-IZO, izdana leta 2000. gnl-111360

Sinanović Hasan, Pokopališka 42, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano 27.
6. 1977. gnx-111898

Sinkovič Ladislav, Plintovec 10, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo IKŠ v Mari-
boru, izdano leta 1967. m-153

Smajla Patricija, Podgrajska ulica 10/a,
Ilirska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika

Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1982 in 1983, izdano na ime Slosar Patrici-
ja. gnq-111855

Stanković Simeon, Lokarjev drevored 6,
Ajdovščina, spričevalo Poklicne gradbene
šole Ajdovščina, izdano leta 1979.
gnh-111864

Sušin Gorazd, Sela 95/a, Dobova, spri-
čevalo o končani OŠ Bratov Ribarjev Breži-
ce, del. št. 680-114/82. gns-111428

Svenšek Andrej, Unec 34, Rakek, spri-
čevalo o končani OŠ Matija Blejca Matevža
v Mengšu. gng-111690

Šarkezi Vlado, Pušča, Bela 26, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje tekstilne šole Murska Sobota, št.
2001-Z. gnq-111330

Šimonka Jožef, Tomšičeva 4, Lendava -
Lendva, spričevalo 4. letnika Tehnične stro-
jne šole Lendava, št. mat. lista 326, izdano
leta 1982. gnx-111548

Šinkovec Stanislav, Jeranovo 1, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Zavoda za usposablja-
nje invalidne mladine, srednja šola, izdano
leta 2000. gnp-111706

Škafar Bojan, Breg ob Savi 31/a, Mav-
čiče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za elektrotehnko v Ljubljani, izdano leta
1988 in 1990. gnn-111933

Špehar Robert, Sinji vrh 5, Vinica, spri-
čevalo 2. letnika Srednje strokovne in pokli-
cne šole Celje, program prometni tehnik.
gnp-111431

Špehar Robert, Sinji vrh 5, Vinica, spri-
čevalo 3. letnik Srednje strokovne in poklic-
ne šole Celje, program prometni tehnik.
gno-111432

Štefančič Samo, Ljubljanska 18, Izola -
Isola, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Novem mestu,
izdano leta 1990 in 1991. gnx-111398

Štefanec Petra, Gregorčičeva 4, Raden-
ci, zaključno spričevalo Srednje strojne in
tekstilne šole v Murski Soboti - program
tekstilni tehnik, izdano leta 1998.
gnb-111620

Štumberger Andrej, Zlatoličje 77/a, Sta-
rše, diplomo Srednje živilske šole Maribor,
izdana leta 1992. m-155

Šuštaršič Dušan, Orlova 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Grafične teh-
nične šole v Ljubljani, št. 15/72, izdano
leta 1972. gnz-111696

Tabernik Tomaž, Podboršt pri Komendi
19/d, Komenda, indeks, Srednje šole teh-
ničnih strok Litostroj leto izdaje 1986.
gno-111707

Tarić Jelka, Ihan, Breznikova cesta 77,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce, iz-
dano leta 1979/80, izdano na ime Novak
Jelka. gns-111857

Tica Mišo, Srednje Gameljne 36/a, Lju-
bljana Šmartno, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnr-111754

Tkalec Gordana, Neubergerjeva ulica
25, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-

tu Poklicne gostinske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1981, izdano na ime Abdić Gorda-
na. gnr-111679

Tkalec Vidko, Melinci 87, Beltinci, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole
v Mariboru, izdano leta 1997 in 1998.
m-188

Trifunović Dragana, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1988 in 1989, izdano na ime Škorić Draga-
na. gnu-111901

Vais Aljaž, Celovška cesta 142, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999 in
2000. gnj-111562

Vajda Dušan, Severova 8, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje kovinarske šole Ptuj,
šolsko leto 1985/86. gnu-111851

Vehar Roman, Postojnska ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje eletro
šole v Mostah - Gimnazija Moste, izdano
leta 1989. gnr-111729

Vidergar Marta, Selce pri Moravčah 1,
Moravče, spričevalo 4. letnika Srednje up-
ravno administrativne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1999. gnd-111393

Vidmar Vesna, Puciharjeva ulica 34,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gostinske, turistične in ekonomske
šole Bled, izdano leta 1991. gnw-111574

Vindiš Andrej, Kvedrova 4, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kovinar-
ske, metalurške in kmetijske šole, smer
kmetijski tehnik, izdano leta 1986 v Maribo-
ru. m-174

Vodopivec Šuligoj Barbara, Merljaki 66,
Renče, spričevalo 3. in 4. letnika SETŠ
Nova Gorica - smer ekonomsko komercia-
lni tehnik, izdano leta 1990 in 1991.
gnk-111836

Volgemut Marjan, Pirčeva ulica 17, Vodi-
ce, spričevalo 7. razreda OŠ Janeza Levca,
izdano leta 1973. gng-111765

Voršič Rajko, Premrlova 7, Izola - Isola,
potrdilo o preizkusu znanja za upravljanje
čolna na morju in rekah, št. 01-05-353/1-
2002, izdano 17. 4. 2002. gnn-111908

Vrabelj Uroš, Žepovci 24, Apače, inde-
ks, št. 41049011, izdala Fakulteta za orga-
nizacijske vede v Kranju. m-184

Vrevc Matjaž, Ul. A. Rabiča 13, Mojstra-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1991.
gni-111838

Vržina Milanko, Travniška 13, Trnovo, di-
plomo Šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdana leta 1983. gnt-111752

Zarabec Sabina, Ždinja vas 3, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehni-
ške gradbene in lesarske šole Novo mesto,
izdano leta 2001. gnz-111421

Završnik Saša, Bezenškova 76, Maribor,
spričevalo 3. 4. letnika in diplomo Srednje
šole za trgovinsko dejavnost Maribor, izda-
no leta 1985 in 1986. m-189

Zdjelar Karmen, Čopova 4, Žalec, spri-
čevalo 4. letnika Šolskega centra v Celju.
gno-111657
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Zukić Alen, Hafnerjeva ulica 8/a, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnx-111348

Zupan Branko, Stranska vas 132, Novo
mesto, spričevalo od 1 do 4. letnika Šol-
skega centra Novo mesto, izdano leta 1975,
1976, 1977 in 1978. gnv-111850

Žavbi Mihael, Vegova ulica 45, Morav-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, iz-
dano leta 1975. gnw-111424

Žirovnik Miha, Verd 18, Vrhnika, spriče-
valo 5. letnika Srednje lesne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2002. gnx-111848

Ostali preklici

Arapovič Jasmin, Ul. Heroja Verdnika 17,
Jesenice, delovno knjižico. gne-111692

AVTO ŠERBINEK d.o.o., Zagrebška ce-
sta 85, Maribor, licenco za prevoze št.
0002073/29, izdala GZS dne 9. 2. 1998
za vozila z reg. oznako MB-FIAT 2, MB 56-
03H in MB 59-42U. gnw-111753

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, itali-
jansko maloobmejno dovolilnico oznaka
380/04, št. 011139. gnr-111504

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, avt-
rijsko bilateralno dovolilnico oznaka
040/02, št. 023084. gnp-111506

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, avt-
rijsko maloobmejno dovolilnico oznaka
040/04, št. 002065, 002066, 002067 in
002068. gno-111507

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, do-
volilnico za Španijo - univerzalna oznaka
724/01, št. 286689. gnn-111508

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, do-
volilnico za Francijo - zelena oznaka
249/07, št. 060435 in 067195.
gnm-111509

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, lice-
nco, št. 350 za vozilo z reg. št. GO 43-67E
in GO A6-037. gnk-111511

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, lice-
nco, št. 0002083/31 za vozilo z reg. št.
GO 15-15R, GO P8-000, GO S4-000 in
GO E4-000. gnh-111514

Bobnar Alojz, Golobinjek 2, Mirna Peč,
delovno knjižico, reg. št. 13380.
gne-111317

Bogunić Suhadolc Nina, Peričeva ulica
13, Ljubljana, delovno knjižico. gng-111515

Bratušek Gorazd, Gajštova 6, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 6400, izdana leta
1995 v Mariboru. m-177

Drobnik Majda, Lahonci 84, Ivanjkovci,
delovno knjižico. gny-111697

Godek Igor, Uliva bratov Učakar 110,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-111602

Jug Štefan, Selce 41, Voličina, izkaznico
vojnega veterana, št. 3388. gns-111557

Kastelic Mitja, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-111487

Korbar Marjan, Rimska cesta 34, Treb-
nje, delovno knjižico, št. 11240, serija
381022. gnw-111349

Kozel Alojz, Velika Varnica 39, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico. gnn-111358

Kozelj Franc, Tupaliče 59, Preddvor, de-
lovno knjižico. gnk-111911

Kozelj Marjan, Zupančičeva 12, Kranj,
delovno knjižico. gno-111532

Majc Tadej, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-111895

Meden Mateja, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, vozno karto, št. 1886, 100% in-
valid, izdal LPP. gny-111476

Mulec Stanislav, Jareninski dol 10, Jare-
nina, delovno knjižico. m-150

Nahtigal Nina, Farčnikova 80, Zagorje
ob Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Litija. gnr-111354

NISSAN ADRIA d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvožene-
ga vozila znamke Nissan, tip Almera 1,5
VISIA PLUS 5D, št. šasije: SJNFA-
AN16U0353124, št. motorja:
QG15165359Q. gnu-111826

Novak Bojan, Radovanova ul. 7, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 38865, izdala UE
Maribor. m-157

Novak Suzana, Grintovec 35/a, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 26104381, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Lju-
bljani. gnp-111460

Perne Polona, Lom 53, Tržič, študent-
sko izkaznico, št. 18980718, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gnn-111758

PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Ma-
ribor, CEMT dovolilnico, št. 0442/1, izda-
no pri GZS, izdano 27. 12. 2002.
gnw-111499

PUP Velenje d.d., Koroška cesta 37/b,
Velenje, licenco št. 0010186/39 za vozilo
TAM 190 T 15 B z reg. št. CE 13-23A,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije dne
14. 4. 1998. gnx-111373

Rajhard Denis, Stara cesta 33, Kranj,
delovno knjižico. gnr-111529

Schmacher Dori, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-111799

Senekovič Kristijan, Vrba 16/b, Žirovni-
ca, študentsko izkaznico, št. 21016666, iz-
dala FDV. gnc-111619

SIPEX, D.O.O., Pongrac 1/e, Griže, li-
cenco št. 0010600/25 za vozilo M.A.N.

26.342 FNL z reg. oznako CE M8-797.
gnd-111318

Strmec Jožica, Brglez 1, Litija, delovno
knjižico. gns-111903

Šarkezi Vlado, Pušča, Bela 26, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št. 71244,
reg. št. 19247, izdala UE Murska Sobota.
gnp-111331

Šavli Vasja, Gunduličeva ulica 14, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 18680, izda-
na leta 2001 v Mariboru. m-182

Škrabelj Milan s.p., Kajuhova 3, Ptuj,
licenco , št. 005450/6215-LM52/1998 za
vozili MB E8-253 in zavozilo z reg. št. MB
84-96R in licenco, št. 005450/6215-
LM52/1998 z veljavnostjo od 9. 1. 1998
do 9. 1. 2003, ser. št. OZS 0005949.
gnq-111930

Tavčar Gregor, Preglov trg 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-111587

Trbuc Vrbnjak Stanislava, Moravci 46,
Mala Nedelja, delovno knjižico, št. 43869.
gnm-111834

Večernik Mira, Na Jelovcu 13, Brester-
nica, delovno knjižico, št. 24113, izdala UE
Maribor. m-154

Vehar Janez, Einspilerjeva ulica 6/c, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnx-111923

Virant Tanja, Vodovodna 29, Rakek, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097716, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gng-111915

Vrečar Katarina, Pelechova ulica 39, Ra-
domlje, študentsko izkaznico, št.
18020660, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnk-111565

Vrščaj Marko, Cesta brigad 23, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem izpitu iz zna-
nja kmetijstva, izdala Srednja Biotehnična
šola v Kranju, leta 2000. gnl-111335

Vršnak Jelko, Kameno 3, Šentjur, delov-
no knjižico, reg. št. 12794, ser. št. A
0298785. gnu-111651

Zagmajster Jože, Frankolovo 14/c, Fra-
nkolovo, dovolilnico št. 891/09 C013269
SR. 514. gnu-111376

Zakonjšek Nika, Preglov trg 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-111608

Zgonc Evgen, Zidanškova ulica 10, Cer-
knica, vozno karto, št. 0010006, izdal Inte-
gral Notranjska. gnz-111396

Zorko Fanika, Selo 2, Podbočje, štude-
ntsko izkaznico, št. 01002198, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gny-111847

Žagar Nina, Zg. Bitnje 215/a, Žabnica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja trgovska
šola Kranj. gnu-111326

Žigart Alojz, Bukovec 76, Zgornja Pol-
skava, delovno knjižico, št. 2476, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-187

Živič Karel, Sodnice 15, Ptuj, delovno
knjižico, serija 491469, reg. št. 1198/57.
gng-111540

Žnidaršič Marija, Lukovec 7/a, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 41990367, izdala
MF. gnh-111389
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UREJANJE PROSTORA
•

GRADITEV OBJEKTOV
ZakZakZakZakZakon o uron o uron o uron o uron o ureeeeejanju prjanju prjanju prjanju prjanju prososososostttttororororora in Zaka in Zaka in Zaka in Zaka in Zakon o gron o gron o gron o gron o graditvi obaditvi obaditvi obaditvi obaditvi objektjektjektjektjektooooov s prv s prv s prv s prv s predgoedgoedgoedgoedgovvvvvorororororomomomomom
mag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kmag. Janeza Kopača in sopača in sopača in sopača in sopača in stvtvtvtvtvarararararnima knima knima knima knima kazalomaazalomaazalomaazalomaazaloma

“Pred dolgimi leti sem kot mnogi drugi sanjal o svoji lastni hiši … Po devetih letih grozljivih
izkušenj z birokracijo in silnih stroškov sem obupal … Naključje je hotelo, da sem kasneje sam
postal minister, pristojen za prostor. Zaradi te osebne izkušnje sem še posebej vztrajal pri
poenostavitvah postopkov in pri zagotavljanju pravne varnosti tudi za investitorje, kar je
najpomembnejša nova kvaliteta obeh zakonov. Prepričan sem, da sta zakona, po dolgih letih
političnih debat in po desetih letih pisanja neštetih variant, dobra za ljudi,” je v uvodnem delu
predgovora zelo osebno  zapisal minister za okolje, prostor in energijo.

V knjigi oba zakona ločita različni barvi papirja, pomoč pri iskanju pa ponujata tudi stvarni kazali,
ki sta ju pripravila mag. Andrej Prelovšek in Sabina Šerko.

V kratkem izideta zakona z obsežnimi uvodnimi pojasnili strokovnjakov  Ministrstva za okolje,
prostor in energijo. Za ZGO jih pripravlja Tomaž Jeglič, za ZUreP pa nastajajo pod taktirko Nika
Vladimirova.

Cena: 10613 · broširana izdaja: 43434343434040404040 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Urejanje prostora • Graditev objektov

– 10613 broširana izdaja 43434343434040404040 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika
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